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Abstrakt  
Diplomová práce řeší stavebně technologický projekt výstavby bytového domu. Projekt 
obsahuje technickou zprávu, technologický předpis pro spodní stavbu hlavního 
stavebního objektu, časový a finanční plán, projekt zařízení staveniště, kvalitativní a 
bezpečnostní požadavky. Podkladem pro vypracování je projekt realizace stavby.  
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Abstract 
The master‘s thesis deals with the constructive-technological project of dwelling house. 
The project includes a technical report, an operating regulativ of substructure carcassing 
of a main building object, time and financial schedule, building site, quality and safety 
requirement. The work is based on the project for implementation.  
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ÚVOD: 
 
 

Ve své diplomové práci řeším problematiku výstavby bytového domu obytného 

souboru Nové Medlánky v Brně. Zaměřil jsem se převážně na spodní stavbu z důvodu 

specifického založení objektu. Mým cílem bylo navržení mechanizace, technologických 

postupů a optimálního časového sledu jednotlivých prací s ohledem na bezpečnost 

pro danou výstavbu. 
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1. Základní údaje o stavb ě 
 

Identifika ční údaje investora: 

Investor:   REKO a.s.,  

Tř. kpt. Jaroše 26, Brno 

Generální projektant:  Ing. arch. Ladislav Müller 

    IČO: 64496970 

Zodpovědný projektant: Ing. arch. Ladislav Müller 

    Slovákova 11, Brno 

Identifika ční údaje stavby: 

Název stavby:   Nové Medlánky, lokalita V Újezdech – blok ,,F“ 

Místo stavby:   Medlánky, Brno 

Okres:    Brno – město 

Kraj:    Jihomoravský 

Charakter stavby:   novostavba 

Termín zahájení výstavby: 5. 3. 2012 

Termín ukončení výstavby: 26. 6. 2015 

 

2. Popis hlavního stavebního objektu 

2.1. Architektonické řešení 
 

 Blok F se skládá z pěti půdorysně ustupujících domů F1, F2, F3, F4, F5, 

ustoupení cca 1,3 m. První blok F1 a koncový blok F5 mají kosodélníkový a zalomený 

půdorys cca 20x16,6 m, ostatní domy mají obdélníkový půdorys s vystupujícím 

rizalitem. 

 Domy F2, F3, F4 mají půdorys cca 18,5x19 m, jsou vzájemně výškově posunuty 

po svahu původního terénu. 

 Všechny objekty májí čtyři nadzemní podlaží (resp. tři nadzemní + podkroví). 

Objekt F1 má navíc jen jedno podzemní podlaží. Objekty F2, F3, F4 a F5 mají 2 

podzemní podlaží. Ve všech těchto patrech jsou umístěny bytové jednotky, kromě 2. PP 
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bloku F4 a F5, kde je umístěno podzemní parkoviště. 1. PP je využíváno také 

pro technické zázemí a pro sklepní kóje. 

 Podzemní garáž je provozně propojena s domem F4 a F5, přičemž v objektu F5 

je schodiště doplněno výtahem dimenzovaným pro přepravu imobilních osob. Strojovna 

výtahu je umístěna ve výtahové šachtě. Podzemní garáž je dimenzována na 29 stání. 

 Objekty jsou zastřešeny sedlovou střechou se skládanou krytinou, střechy 

nad bloky F2, F3, F4 jsou členěny ve třech pásmech, které sledují členění půdorysného 

tvaru s vystouplými rizality. Dům F1 a F5 má sedlovou střechu jednolitou s úžlabím 

a nárožím podle půdorysného tvaru. Nad podzemní garáží je navržena rovná střecha, 

nad jejíž částí jsou situovány předzahrádky majitelů bytů v 1. PP. Plocha předzahrádek 

je povrchově upravena vrstvou substrátu a dlážděnou plochou Zbývající střecha garáží 

je nepřístupná a je upravena povrchově vrstvou kačírku, zakrývající izolační vrstvu 

a spádový beton. 

 Ostatní byty jsou dispozičně vybaveny balkóny, které vystupují 1,2m před líc 

fasády. V místech vnitro-blokových bytů lícují tyto balkóny s rizality. V místě štítů jsou 

balkóny, stejně jako okenní výplně přes roh objektů. U podkrovních bytů jsou balkóny 

nahrazeny ustupujícími terasami. Byty 1. PP domů F1, F2 a F3 mají přímý výstup 

na terasy a zahrádky, které jsou přiřazeny k jednotlivým bytům. Tyto předzahrádky jsou 

situovány na zvýšených plochách, které jsou tvořeny opěrnými stěnami. Zahrádky 

budou opatřeny deskovým plotem na kovové konstrukci. 

 Barevné řešení: střecha je pokryta skládanou keramickou krytinou cihlového 

odstínu – JIRČANKA. Základní barva fasády žlutá, pouze vystupující rizality jsou 

červené. Zábradlí má povrchovou úpravu žárovým zinkem. 

 

2.2. Stavebn ě technické řešení 
 

 Objekt je založen na základové železobetonové desce se železobetonovým 

roštem v kombinaci s vrtanými velkoprůměrovými pilotami průřezu od 600 mm 

do 1200 mm. Základová deska i rošt jsou z betonu C25/30 vyztuženého betonářskou 

ocelí 10 505 (R) v kombinaci se svařovanými sítěmi Kari. 

 Svislé nosné konstrukce jsou navrženy jako kombinace železobetonových stěn 

a sloupů. Obvodové stěny jsou současně navrženy na účinky bočního zemního tlaku. 
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Stěny 1. PP jsou rovněž podporovány systémem mohutných železobetonových 

průvlaků. Hlavní obvodové stěny ve spodních patrech jsou z železobetonu. O patro výš 

jsou řešeny jako kombinace železobetonových stěn a keramického zdiva Porotherm 

(obvodové stěny P10/M5, vnitřní nosné stěny P15/M10). Ostatní patra jsou vyzděna jen 

z keramického zdiva.  

 Stropní desky jsou ve všech podlažích navrženy jako železobetonové 

monolitické z betonu C25/30 vyztuženého betonářskou ocelí 10 505 (R) v kombinaci 

se svařovanými sítěmi Kari. Balkóny a lodžije jsou připojeny ke stropním deskám 

pomocí izolačních prvků a zamezujících vzniku tepelných mostů. Schodišťová ramena 

jsou železobetonová z betonu C20/25 vyztuženého betonářskou ocelí 10 505 (R). 

 Zastřešení objektu ve tvaru sedlové střechy je navrženo pomocí dřevěných 

vazníků v kombinaci s dřevěnými krokvemi a ocelovými vaznicemi uloženými 

na obvodové a vnitřní nosné stěny 4. NP. 

Zastavěná plocha:  2182,9 m2 

Obestavěný prostor:  32308,96 m3 

 

3. Členění stavby na stavební objekty 
 

SO01 – hlavní stavební objekt – bytový dům 

SO02 – přípojka nízkého napětí 

SO03 – přípojka vody 

SO04 – přípojka kanalizace 

SO05 – přípojka plynu  

SO06 – přípojka telefonu 

SO07 – venkovní parkoviště 

SO08 – přístupová cesta k objektu 

SO09 – terénní a sadové úpravy 
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4. Popis staveništ ě 
 

Staveniště se nachází v severozápadní části města Brno. Novostavba je situována 

v nové obytné zóně Medlánky mezi ulicemi Hrázka a K bábě. Dispozice pozemku je 

navržena dle požadavku investora. 

Stavbou dojde k záboru zemědělské půdy v rozsahu 5967 m2 na parcelách 

991/84, 991/103, 991/105, 991/131, 991/132, 991/147, 991/464, 991/465, 991/466, 

991/467 katastrálního území Medlánky. Toto území se skládá ze zemědělské 

a zahrádkářské půdy, která bude trvale odňata ze zemědělského půdního fondu. 

Na pozemku se nevyskytují žádné dřeviny ani budovy či jiné objekty. 

Terén staveniště je svažitý směrem k jihozápadu s průměrným spádem 1:8, 

neboli 12,5 %. Hlavní stavební objekt je umístěn v  jihozápadní části staveniště, šikmo 

proti svahu. 

Staveniště se nenachází v chráněném území a ani se na něm nevyskytují 

chráněné objekty. Během výstavby budou dodržena ochranná pásma všech stávajících 

rozvodů, dle vyjádření jednotlivých správců inženýrských sítí. 

 

4.1. Provedené pr ůzkumy a d ůsledky z nich vyplývající 
pro návrh stavby 

4.1.1. Inženýrsko-geologický průzkum 

 

V přípravné fázi projektu byl vypracován inženýrsko-geologický průzkum 

staveniště. Geologovi k vypracování inženýrsko-geologického průzkumu sloužily jako 

podklady přehledná mapa města Brna v měřítku 1:15000, situace staveniště v měřítku 

1:1000 ve formě výškopisného a polohopisného zaměření, geologická mapa města Brna 

a stručný popis navrhovaných objektů. 

Geolog zajistil provedení 10-ti sond na staveništi rozmístěnými dle požadavku 

projektanta do hloubky 10 m pomocí pneumaticko-nárazové techniky. Po 24 hodinách 

od vyvrtání sond byla změřena hladina podzemní vody. Ze sond byl odebrán vzorek 

podzemní vody a poslán do analytické laboratoře Labtech v Brně k provedení 

chemických rozborů z důvodu zjištění stupně agresivity prostředí na základové 

konstrukce především železobetonové. 
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Z důvodu agresivních vod, které byly po chemickém rozboru zjištěny 

ve vzorcích vody, je navržen beton pro základové konstrukce se stupněm agresivity 

prostředí  XA2. 

Ze sond bylo zjištěno, že horní vrstvy půdy jsou hlinité, jíl se vyskytuje 

v hloubce 1,5 – 2 m a sahá až do hloubky 6 m, následně přechází na písek, místy štěrk. 

Základové poměry jsou charakterizovány jako složité. Vzhledem k nesoudržným 

zeminám ve větších hloubkách bude založení objektu na velko-průměrových pilotách 

s hloubkou od 7 do 15 m. 

 

4.1.2. Radonový průzkum 

 

Pracoviště měření radonu Zdravotního ústavu v Brně provedlo radonový 

průzkum pozemku na základě stanovení objemové aktivity 222Rn v půdním vzduchu 

v hloubce 0,8 m. 

Průzkumem bylo zjištěno, že jsou pozemky pod navrhovaným objektem 

hodnoceny středním radonovým indexem. Dle tohoto faktu byla projektantem navržena 

izolace proti radonu. 

5. Napojení staveništ ě na dopravní systém 
 

Staveništní trasy se budou v průběhu výstavby měnit jen nepatrně. Ve všech 

fázích výstavby bude celý prostor staveniště oplocen. Na severní a jižní straně 

staveniště se vybuduje vjezd do areálu, který bude propojen obousměrnou staveništní 

komunikací. Cesta povede k buňkám, kde budou umístěny prostory kanceláří, šaten, 

hygienických zařízení, skladů a dále do celého staveniště. Prostor komunikace, tj. stání 

pro vozidla, bude vytvořeno ze zhutněných štěrkopísků tl. 200 mm a šířky 5 m 

pro zajištění obousměrného provozu. Komunikace pro pěší bude zhotovena 

ze štěrkového násypu nezhutněného tl. 100 mm o šířce 1,5 m. Zde budou vyjíždět 

všechny stroje a mechanismy určené pro práci na budované etapě. Vjezd je šíře 6 m 

a minimální poloměr všech zatáček je 15 m. Takto navržená komunikace vyhoví všem 

mechanismům pro plynulý vjezd i výjezd. 
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6. Širší dopravní vztahy 
 

Mimostaveništní trasy jsou vedeny pro jednotlivé dodavatele z různých směrů 

po příslušných rychlostních komunikacích (dálnice, rychlostní komunikace I. až 

III. t řídy) až do města Brno, kde se napojují na zdejší veřejné komunikace. Napojení 

na zdejší komunikaci a další plán cesty až na místo výstavby je upřesněn na výkresu 

B.1 Přehledná situace – dopravní dostupnost. Povinností všech dodavatelů bude dodržet 

všechny bezpečnostní předpisy týkající se tohoto převozu dle zákona č. 411/2005 Sb., 

o silničním provozu. 

 

7. Realizace hlavních technologických etap 

7.1. Zemní práce 

7.1.1. Počet pracovníků 

 

Pracovní četa pro sejmutí ornice:   1x strojník dozeru  

     1x strojník nakladače 

     3x řidič nákladního automobilu 

     1x pomocný dělník 

Pracovní četa pro vytyčení zemních prací:  1x geodet 

       2x zaučený pracovník 

Pracovní četa pro výkopové práce:   1x vedoucí čety 

       3x řidič nákladního automobilu 

       1x strojník rypadla 

       1x strojník těžkého tahač. válce 

       2x pomocný dělník  

  

7.1.2. Stroje a pracovní pomůcky 

 

a) těžké mechanizační prostředky: 

Pásový dozer CAT D6T, 

pásové rypadlo CAT 324E, 
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kolový nakladač CAT 950K, 

nákladní automobil TATRA T815, 

těžký tahačový válec Ammann - model ASC 170. 

 
b) lehké mechanizační prostředky: 

 Lopaty, krumpáče, rýče, kolečka, metry, pásma apod. 

 

7.1.3. Pracovní postup 

 

Sejmutí ornice bude provedeno na ploše staveniště mezi již zřízenými 

staveništními komunikacemi do hloubky 200 mm. Jedna třetina ornice se uskladní 

na staveništní deponii a bude použita k terénním úpravám. 

Hloubení jednotlivých stavebních jam bude rozděleno dle bloků F5 + F4/2(a), 

F4/2(b) + F3, F2 a F1. Výkop stavební jámy bude proveden do hloubky hlav pilot. 

Začne s výkopem nejníže umístěné jámy bloku F5 + F4/2(a). Výkop jámy bloku F3 

se provede až po zhotovení celé spodní hrubé stavby bloku F5 + F4/2(a), z důvodu 

možného sesunutí svahu v místě napojení obou bloků. U výkopu jam F2 a F1 je 

obdobný postup s rozdílem u bloku F1, kde bude navíc proveden násyp zeminy 

do úrovně základové spáry dle projektové dokumentace. 

  

7.2. Spodní hrubá stavba 

7.2.1. Počet pracovníků 

 

Pracovní četa na provádění pilot:   1x strojník vrtné soupravy 

       1x vrtmistr 

       2x betonáři 

       3x pomocní dělníci 

Pracovní četa pro montáž bednění:   1x vedoucí čety tesař 

       8x zaučený dělník 

Pracovní četa pro práci s výztuží:   1x vedoucí čety železář 

       8x železář 

Pracovní četa pro zpracování betonové směsi: 1x vedoucí čety betonář 
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       1x železář 

       1x betonář 

       2x pomocný dělník 

       1x strojník čerpadla 

 

7.2.2. Stroje a pracovní pomůcky 

 

a) těžké mechanizační prostředky: 

Autodomíchávač SCHWING AM 9 SHC, 

vrtná souprava SOILMEC SF – 120, 

věžový jeřáb LIEBHERR 63K, 

věžový jeřáb LIEBHERR 120K.1, 

badie na beton CT – 150, 

autočerpadlo SCHWING S 34 X. 

 
b) lehké mechanizační prostředky: 

Lopaty, kolečka, metry, pásma apod., 

svářečka S-MIG 190, 

vibrační válec BOMAG BW 55E, 

vibrační deska obousměrná AMMANN AVP 3920, 

ponorný vibrátor PERLES CMP + ohebná hřídel PERLES AM 35/5, 

vibrační lať plovoucí ENAR QZH, 

schmidtovo kladívko SADT HT 225A. 

 

7.2.3. Pracovní postup 

 

Jakmile budou veškeré zemní práce v prvním úseku bloku F5 + F4/2(a) 

dokončeny nastoupí vrtná souprava ke zhotovení pilot pomocí metody CFA (na niž je 

založený celý objekt), která všechny piloty dle výkresu postupu vrtání pilot. 

Dále budou zhotoveny železobetonové základové nosníky na podkladní beton, 

které roznáší zatížení od objektu do pilot. Prostor mezi nosníky bude vyplněn 

zhutněným násypem stavební sutě a štěrku do výšky podkladního betonu, poté bude 
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proveden podkladní beton pod celou základovou deskou. Vybetonuje se základová 

deska a na ni železobetonové stěny. Nakonec se celý blok obsype štěrkopískem 

a zhutní.  

 Po zhotovení prvního úseku započnou zemní práce na bloku F4/2(b) + F3. 

Následovat bude obdobný technologický postup zhotovení spodní hrubé stavby. 

Tyto technologie se opakují až do zhotovení posledního úseku F1.   

 

7.3. Vrchní hrubá stavba 

7.3.1. Počet pracovníků 

 

Pracovní četa pro zednické práce:   1x vedoucí čety zedník 

       8x zedník 

       2x pomocný dělník 

       4x lešenář 

Pracovní četa pro montáž bednění:   1x vedoucí čety tesař 

       8x zaučený dělník 

Pracovní četa pro práci s výztuží:   1x vedoucí čety železář 

       8x železář 

Pracovní četa pro zpracování betonové směsi: 1x vedoucí čety betonář 

       1x železář 

       1x betonář 

       2x pomocný dělník 

       1x řidič čerpadla 

Pracovní četa pro montáž dřevěných vazníků: 1x vedoucí čety tesař 

       6x tesař 

       2x pomocný dělník 

 

7.3.2. Stroje a pracovní pomůcky 

 

a) těžké mechanizační prostředky: 

Autodomíchávač SCHWING AM 9 SHC, 

věžový jeřáb LIEBHERR 63K, 
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věžový jeřáb LIEBHERR 120K.1, 

badie na beton CT – 150, 

autočerpadlo SCHWING S 34 X, 

míchačka S 230 HR, 

stavební výtah GEDA 500Z/ZP. 

 
b) lehké mechanizační prostředky: 

Lopaty, zednické lžíce, kolečka, metry, pásma apod., 

svářečka S-MIG 190, 

ponorný vibrátor PERLES CMP + ohebná hřídel PERLES AM 35/5, 

vibrační lať plovoucí ENAR QZH, 

schmidtovo kladívko SADT HT 225A. 

 

7.3.3. Pracovní postup 

 

Hrubá vrchní stavba bloku F5 plynule navazuje na vybetonování stěn spodní 

hrubé stavby. Jako první se vybetonuje železobetonová stropní konstrukce nad 2. PP. 

Patro 1. PP se jako jediné skládá ze dvou druhů svislých nosných systémů a to 

železobetonových stěn a stěn z cihelných bloků Porotherm, ostatní patra jsou vyzděna 

jen z cihelných bloků. Jejich zhotovení se vzájemně prolíná. Stropní konstrukce nad 

1. PP je opět železobetonová monolitická. Po každém dokončení podlaží 

železobetonovým stropem se mezi zhotovené stropy osadí jeřábem železobetonové 

schodiště. Takto se postupuje až do posledního patra 4. NP, kdy se provede zastřešení 

objektu lepenými dřevěnými vazníky. 

Zhotovení bloku F5 trvá přibližně stejně dlouho jako celá spodní hrubá stavba. 

Navazuje na něj výstavba bloku F4 a s ní téměř současně F3 prodloužená o vyhotovení 

stropní konstrukce 2. PP bloku F4. Opětovným způsobem budou zhotoveny i bloky 

F2 a F1. 
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7.4. Dokon čovací práce 

7.4.1. Počet pracovníků 

 

Pracovní četa pro elektrické rozvody:  1x vedoucí čety elektrikář 

       3x elektrikář 

       1x pomocný dělník 

Pracovní četa pro vodovodní rozvody:  1x vedoucí čety instalatér 

       3x instalatér 

Pracovní četa pro vzduchotechniku:   1x vedoucí čety vzduchař  

       2x vzduchař 

3x pomocný dělník 

Pracovní četa pro zhotovení omítek:   1x vedoucí čety zedník 

       4x zedník 

       1x pomocný dělník 

Pracovní četa pro tesařskou výrobu:   1x vedoucí čety tesař 

       3x tesař 

Pracovní četa pro klempířskou výrobu:  1x vedoucí čety klempíř 

       3x klempíř 

        

7.4.2. Stroje a pracovní pomůcky 

 

a) těžké mechanizační prostředky: 

Míchačka S 230 HR, 

stavební výtah GEDA 500Z/ZP. 

 
b) lehké mechanizační prostředky: 

Lopaty, zednické lžíce, kolečka, kladívka, montážní klíče, metry, pásma apod., 

vibrační lať plovoucí ENAR QZH, 

vrtačka narex EV 13 E-2H3. 
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7.4.3. Pracovní postup 

 

S dokončovacími pracemi se začne po zhotovení celé hrubé stavby prvního 

úseku blok F5. Poté se plynule přejde na blok F4 a stále dál až k bloku F1. 

V první fázi se zřídí elektrické, vodovodní rozvody, topení, datové rozvody 

a vzduchotechnika. Následují vnitřní omítky. Zde se začíná od stropu, pak se omítnou 

svislé stěny. Jakmile budou omítnuty stěny, řeší se stavební otvory. Okna se přivezou na 

stavbu, upevní se do otvoru, spáry se zajistí montážní pěnou a dodělá se omítka ostění a 

nadpraží. Po oknech následují vnější dokončovací práce. Tepelná izolace bude položena 

přesně až k osazeným oknům. Na izolaci přijde síť, stěrka a vnější pohledová stěrka. 

Následně přijdou na řadu podlahy. Pásy hydroizolace se přivaří se k těm, které vyčnívají 

zpod nosných zdí. Na hydroizolaci přijde tepelná izolace, na kterou se zhotoví beton 

vyztužený kari sítěmi. Mezi stěnu a beton bude vložen polystyren, aby se zabránilo 

kročejovému efektu. Podlaha se nechá vyzrát. Provede se stěrka na omítky stropu i stěn 

a nahrubo se poprvé vymaluje. Na hotovou podlahu se upevní obložky dveří a vzniklé 

spáry se zajistí montážní pěnou. Teprve pak se podlaha olištuje. Potom se vymaluje 

podruhé, osadí se zásuvky, vypínače, parapety a křídla dveří. Nakonec se vymaluje 

potřetí. 

 

8. Časový a finan ční plán 
 

Časový plán byl stanoven na základě propočtu dle THU všech 9-ti stavebních 

objektů v programu Buildpower společnosti RTS a.s. Výsledná doba výstavby je 39 

měsíců a finanční náklady dle propočtu jsou 132 060 370 Kč.  

Výstavba bude zahájena v dubnu roku 2012 zhotovením zařízení staveniště 

a kanalizace (objekt SO 04). Do konce měsíce dubna se provede přípojka plynu 

(SO 05), nízkého napětí (SO 02) a vody (SO 03). Začátkem května začnou zemní práce 

a spodní hrubá stavba hlavního stavebního objektu (SO 01), která se dělí na 4 úseky -

blok F5 + F4/2(a), F4/2(b) + F3, F2 a F1. Dokončení spodní stavby je předpokládáno 

v srpnu roku 2013. Výstavba vrchní hrubé stavby začne v listopadu 2012, dělí se 

na 5 úseků, blok F5, F4, F3, F2 a F1. Blok F5 se bude zhotovovat současně 

se spodní hrubou stavbou bloku F4/2(b) + F3, F2 a F1. Po dokončení se navazující 
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dva bloky F4 a F3 budou stavět paralelně a po nich zbylé dva F2 a F1 také. 

Předpokládané dokončení hrubé stavby je únor roku 2015. S dokončovacími pracemi 

se začne po zhotovení celé hrubé stavby prvního úseku blok F5 tj. listopad 2013. 

Následně se plynule přejde na blok F4 a stále dál až k bloku F1. Po dokončení hrubé 

stavby se zřídí přístupová cesta (SO 08), terénní a sadové úpravy (SO 07) a parkoviště 

(SO 09). Dokončení celé výstavby bude v březnu roku 2015. 

Hodnoty pro určení produktivity páce dělníků (normohodiny) jsou převzaty 

z programu Buildpower společnosti RTS a.s. 

Podrobný časový a finanční plán je popsán v příloze B.2 Časový a finanční plán 

Finanční, který obsahuje finanční harmonogram a průměrný měsíční počet pracovníků 

během výstavby. 

9. Základní koncepce staveništního provozu 
 

Koncepce staveništního provozu pro výstavbu hlavního stavebního objektu 

SO 01 je řešena návrhem zařízení staveniště ve výkresu B.3 Zařízení staveniště 

a v kapitole A.2 Technická zpráva zařízení staveniště. 

 

10. Hlavní stavební mechanismy 
 

Pásový dozer CAT D6T 

Pásový dozer bude během výstavby využit k sejmutí ornice na ploše staveniště mezi již 

zřízenou staveništní komunikací. Je navržen z důvodu rozsáhlé plochy snímky ornice. 

 

Základní údaje: 

Typ motoru:  Cat® C9.3 ACERT™ 

Výkon motoru: 169 kW  

Čistý výkon:  153 kW  

Provozní hmotnost: 20 937 – 24 569 kg  

Kapacita radlice: 3,7 – 5,31 m3 

Šířka radlice:  3260 – 5070 mm 
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Pásové rypadlo CAT 324E 

Pásové rypadlo bude využito k těžbě zeminy při výkopových pracích a zhotovení rýh 

pro rozvod přípojek inženýrských sítí. 

 

Základní údaje: 

Typ motoru:  Cat® C7.1 ACERT™ 

Výkon setrvačníku: 177 kW 

Čistý výkon:  151 kW  

Provozní hmotnost: 25 127 – 29 859 kg  

Hloubkový dosah: 6000 – 6810 mm  

Vodorovný dosah: 9200 – 10 110 mm 

Výsypná výška: 2280 – 7450 mm 

Objem lopat:  0,71 – 2,36 m3 

 

 

Kolový nakladač CAT 950K 

Kolový nakladač bude použit k nakládání vytěžené zeminy ze stavební jámy a sejmuté 

ornice na nákladní automobil TATRA T815, dále bude zajišťovat odvoz vytěžené 

zeminy na staveništní deponii. 

 

Základní údaje: 

Typ motoru:  Cat® C7.1 ACERT™ 

Výkon motoru: 172 kW 

Čistý výkon:  158 kW  

Provozní hmotnost: 19 087 kg  

Výškový dosah: 4526 mm 

Kapacita lopaty: 2,50 m3 - 9,20 m3 
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Nákladní automobil TATRA T815 - 231S25/340 

Nákladní automobil bude při výstavbě využit na odvoz vytěžené zeminy ze stavební 

jámy a sejmuté ornice. Zeminu bude odvážet na určenou skládku. Dále bude na stavbu 

dovážet štěrkopísek a jiné sypké materiály.  

 

Základní údaje: 

Typ motoru:  T3D    

Výkon motoru: 325 kW 

Pohon:   6 x 6 plněpohonné 

Užitečné zatížení: 16 300 kg  

Max. hmotnost: 28 500 kg (naložené) 

Objem korby:  9 m3 

Max. rychlost:  85 km/hod 

Rozvor:  3 440 + 1 320 mm 

 

 

Těžký tahačový válec Ammann - model ASC 170 

Válec bude použit pro hutnění navezené zeminy, hlavně pro dostatečné zhutnění násypu 

před pilotáží. 

 

Základní údaje: 

Typ motoru:  Cummins QSB 4.5-C160 

Čistý výkon:  119 kW 

Max. hmotnost: 11 000 – 17 800 kg 

Pracovní šířka: 2 130 mm 

Frekvence:  28 – 35 Hz 

Statické zatížení: 33,0 – 48,2 kg/cm 
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Vibra ční válec BOMAG BW 55E 

Vibrační válec ručně vedený pomůže při hutnění zeminy v místech, kde se nedostane 

válec Ammann ASC 170. Bude použit například ke zhutnění násypu pod základovou 

deskou, kde snadno přejede vybetonované základové nosníky (na rozdíl 

od vibrační desky). 

 

Základní údaje: 

Typ motoru:  Honda GX 120 K1 

Čistý výkon:  2,2 kW 

Provozní hmotnost: 161 kg 

Frekvence:  77 Hz 

Odstředivá síla: 10 kN 

Průměr válce:  330 mm 

Šířka válce:  560 mm 

 

 

Vibra ční deska obousměrná AMMANN AVP 3920 

Vibrační deska bude sloužit ke zhutnění zásypu svahování výkopu kolem stavby 

(obsypu stavby) 

 

Základní údaje: 

Typ motoru:   Hatz 1B30 

Výkon motoru: 4,5 kW 

Kategorie:  obousměrná  

Provozní hmotnost:  272 / 287 / 297 kg  

Pracovní šíře:   450 / 600 / 750 mm 

Odsředívá síla: 39 kN 

Frekvence:  65 Hz 
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Svářečka S-MIG 190 

Svářečka bude použita především pro svaření bodových svarů ocelové armatury. 

Základní údaje: 

Frekvence AC:  50/60 Hz 

Vstupní napětí:  230V, 1-fázový  

Regulovaný proud:  60-180 A  

Napětí, volný chod:  55 V  

Váha:    31,3 kg  

Rozměry:   240x455x330  mm 

Stupeň ochrany:  IP21  

Izolační třída:   B  

Průměr cívky:  17 cm  

Průměr drátu:   0,6 / 0,8 mm  

Typ:    Transformátor 

 

 

Autodomíchávač SCHWING AM 9 SHC 

Při výstavbě bude použit tento stroj pro dopravu betonové směsi z betonárky 

na staveniště. 

 

Základní údaje: 

Typ motoru:   Deutz F6L912 

Výkon:  78 kW 

Jmen. objem:   9 m3 

Geom. objem:  15,660 m3 

Hladina vody:  10,240 m3 

Pohon:   separátní motor 

Hmotnost nástavby: 3510 kg 

Délka nástavby: 6781 mm 

Průjezdná výška: 2539 mm 

Výsypná výška: 1084 mm 
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Vrtná souprava SOILMEC SF – 120 

Vrtná souprava bude využita k zhotovení železobetonových pilot, pro vrtání, betonování 

a následně vsazení armokoše. 

 

Základní údaje: 

Typ motoru:  Deutz TCD2015 V08 

Výkon:  500 kW 

Max. průměr pilot: 1200 mm 

Max. délka pilot: 29 m 

Rotace kolem věže: 360 % 
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Věžový jeřáb LIEBHERR 63K 

Věžový jeřáb 63K bude sloužit na staveništi jako zdvihací mechanismus bloku F1 a F2, 

pro horizontální i vertikální přepravu materiálu, bednění apod. Základna jeřábu bude 

postavena na železobetonové desce tloušťky 300 mm.  

Základní údaje: 

Maximální nosnost:  3,05 t v rozsahu 19 m 

Minimální nosnost: 1,15 t ve 43 m 

Vyložení:   30 m – 43 m 

Výška zdvihu:  23,1 m – 32,7 m 

Rozměr základny:  4,2 x 4,4 m 

Přívodní kabel:  99 m / 380 V 

Příkon:  38 kW 

Přeprava na tahači:  TATRA 815 s třínápravovým podvozkem 

 

       NEJTĚŽŠÍ PRVEK: 

       BETONOVÉ SCHODIŠTĚ  

        HMOTNOST: 2850 kg 

        VZDÁLENOST: 19,2 m 

 

       NEJVZDÁLENĚJŠÍ PRVEK: 

       BÁDIE S BETONEM 

        HMOTNOST: 1350 kg 

        VZDÁLENOST: 30,7 m 

 

PŮDORYSNÉ SCHÉMA 

       NÁVRHU JEŘÁBU PRO BLOKY 

       F2 a F1 (ČÁSTEČNĚ F3) 
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Věžový jeřáb LIEBHERR 120K.1 

Věžový jeřáb 120K.1 bude sloužit na staveništi jako zdvihací mechanismus bloku F5, 

F4 a F3, pro horizontální i vertikální přepravu materiálu, bednění apod. Základna jeřábu 

bude postavena na železobetonové desce tloušťky 300 mm.  

Základní údaje: 

Maximální nosnost:  4t v rozsahu 21 m 

Minimální nosnost: 1,45 t v 50 m 

Vyložení:   35 m – 50 m 

Výška zdvihu:  24,9 m – 34,3 m 

Rozměr základny:  4,6 x 5,0 m 

Přívodní kabel:  110 m / 400 V 

Příkon:  38 kW 

Přeprava na tahači:  TATRA 815 s třínápravovým podvozkem 

 

       NEJTĚŽŠÍ PRVEK: 

       BETONOVÉ SCHODIŠTĚ  

        HMOTNOST: 3850 kg 

        VZDÁLENOST: 23,65 m 

 

       NEJVZDÁLENĚJŠÍ PRVEK: 

       BÁDIE S BETONEM 

        HMOTNOST: 1350 kg 

        VZDÁLENOST: 47,8 m 

 

       PŮDORYSNÉ SCHÉMA 

       NÁVRHU JEŘÁBU PRO BLOKY 

       F5, F4 a F3 (ČÁSTEČNĚ F2) 
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Badie na beton CT – 150 

Badie zavěšená na háku jeřábu bude dopravovat čerstvý beton do míst, kam nedostane 

ramenem autočerpadlo. Dále bude využita k urychlení betonáže. 

 

Základní údaje: 

Objem:  1500 l 

Výška:   2200 mm 

Průměr koše:  1250 mm  

Průměr rukávu: 200 mm  

Nosnost:  3300 mm  

Hmotnost:  295 kg 

 

 

Autočerpadlo SCHWING S 34 X 

Betonové čerpadlo bude dopravovat čerstvý beton do bednění základové desky, 

železobetonových zdí a stropů. Dosah betonového čerpadla je znázorněn na schématu 

 

Základní údaje: 

Vertikální dosah: 34 m 

Horizontální dosah: 30 m 

Skládání výložníku: R 

Počet ramen:  4 

Dopravní potrubí: DN 125 

Rychlost čerpání: 165 m3/h 

Pracovní rádius: 550° 

Systém zapatkování: XH 

Zapatkování podpěr: přední 6,21 m 

   zadní 5,70 m 
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Rameno betonového čerpadla dosáhne na všechny bloky hrubé vrchní stavby. 

Z důvodu plynulosti výstavby bude čerpadlo doplňovat badie. 

 

Ponorný vibrátor PERLES CMP + ohebná hřídel PERLES AM 35/5: 

Ponorný vibrátor bude použit pro hutnění betonu. 

Základní údaje: 

Příkon:  2 kW 

Hmotnost:  6 kg 

Průměr hřídele: 35 mm 

Délka hřídele:  5 m 

Váha hřídele:  11 kg 

Délka jehly:  320 mm 
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Vibra ční lať plovoucí ENAR QZH: 

Vibrační lať bude použita při hutnění betonu v rovných plochách železobetonových 

desek a stropů. 

 

Základní údaje: 

Motor:   HONDA GX25 4-takt 

Výkon:  0,81 kW 

Hmotnost:  15 kg 

Šíře plovoucí latě: 2 m 

Odstředivá síla: 150 kp 

 

 

Míchačka S 230 HR 

Při výstavbě bude použit tento stroj jako míchací mechanismus pro přípravu malty. 

 

Základní údaje: 

Elektrické napájení:  400 / 50 V/Hz 

Motor:   1,25 kW 

Objem bubnu:  230 litrů 

Max. o. suché směsi:  140 litrů 

Max. o. mokré směsi: 175 litrů 

Rozměry:   155 x 83 x 144 cm 

Hmotnost:   126,5 kg 

Provedení:   230V/50Hz 

Na 10 namíchání: cca 1,4 m3 

Vyklápěcí převod: 1:5 
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Stavební výtah GEDA 500Z/ZP 

Výtah bude při výstavbě použit pro vertikální přepravu osob a materiálů do jednotlivých 

pater objektu. 

 

Základní údaje: 

Nosnost výtahu:  850 kg (náklad) 500 kg (osoba) 

Maximální výška:  100 m 

Napájení:   2,5 x 5 mm vidlice 16A (5ti kolíková) 

Jistič:    16A 

Rozměr klece:  160/140/110 cm (d/š/v) 

Zastavěná plocha:  25 x 2m 

Výkon:   5,5 kW 

Napětí:   380 V 

Rychlost zdvihu:  30 m/min 

 

 

11. Bezpečnost a ochrana zdraví p ři práci 
 

Z hlediska bezpečnosti a ochrany zdraví při práci musí být dodrženo nařízení 

vlády č. 591/2006 Sb. o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu 

zdraví při práci na staveništích a nařízení vlády č. 362/2005 Sb. o bližších požadavcích 

na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky 

nebo do hloubky. Dále se plán BOZP bude řídit zákonem č. 309/2005 Sb. o zajištění 

dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. Na bezpečnost při práci budou 

dohlížet stavbyvedoucí a vedoucí čet. Všechny závazné a důležité předpisy jsou 

uvedeny ve zprávě A.6 Bezpečnost a ochrana zdraví při práci. 
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1. Základní údaje o stavb ě 
 

Identifika ční údaje investora: 

Investor:   REKO a.s.,  

tř. Kpt. Jaroše 26, Brno 

Generální projektant:  Ing. arch. Ladislav Müller 

    IČO: 64496970 

Zodpovědný projektant: Ing. arch. Ladislav Müller 

    Slovákova 11, Brno 

Identifika ční údaje stavby: 

Název stavby:   Nové Medlánky, lokalita V Újezdech – blok ,,F“ 

Místo stavby:   Medlánky, Brno 

Okres:    Brno – město 

Kraj:    Jihomoravský 

Charakter stavby:   novostavba 

Termín zahájení výstavby: 5. 3. 2012 

Termín ukončení výstavby: 26. 6. 2015 

Základní údaje charakterizující stavbu: 

Jedná se o blok ,,F“ obytného souboru Nové Medlánky. Objekt bude vystavěn 

na parcelách číslo 991/84, 991/103, 991/105, 991/131, 991/132, 991/147, 991/464, 

991/465, 991/466 a 991/467 katastrálního území Medlánky. Blok F se skládá z pěti 

půdorysně ustupujících domů F1, F2, F3, F4, F5, ustoupených cca 1,3 m. První blok F1 

a koncový blok F5 mají kosodélníkový a zalomený půdorys o rozměrech cca 

20x16,6 m, ostatní domy mají obdélníkový půdorys s vystupujícím rizalitem. Domy F2, 

F3, F4 mají rozměr půdorysu cca 18,5x19 m, jsou vzájemně výškově posunuty po svahu 

původního terénu. Všechny objekty májí čtyři nadzemní podlaží (resp. tři nadzemní + 

podkroví). Objekt F1 má pouze jedno podzemní podlaží. Objekty F2, F3, F4 a F5 mají 2 

podzemní podlaží. Ve všech těchto patrech jsou umístěny bytové jednotky, kromě 2. PP 

bloku F4 a F5, kde je umístěno podzemní parkoviště. První přízemní podlaží je 

využíváno také pro technické zázemí a pro sklepní kóje.  

Objekt je založen na základové železobetonové desce se železobetonovým 

roštem v kombinaci s vrtanými velkoprůměrovými pilotami průřezu od 600 mm 
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do 1200 mm. Základová deska i rošt jsou z betonu C25/30 vyztuženého betonářskou 

ocelí 10 505 (R) v kombinaci se svařovanými sítěmi Kari. Svislé nosné konstrukce jsou 

navrženy jako kombinace železobetonových stěn a sloupů. Obvodové stěny jsou 

současně navrženy na účinky bočního zemního tlaku. Stěny 1. PP jsou rovněž 

podporovány systémem mohutných železobetonových průvlaků. Hlavní nosné stěny ve 

spodních patrech jsou z železobetonu. O patro výše jsou nosné stěny řešeny jako 

kombinace železobetonových stěn a keramického zdiva Porotherm (obvodové stěny 

P10/M5, vnitřní nosné stěny P15/M10). Ostatní patra jsou vyzděna jen z keramického 

zdiva. Stropní desky a schodiště jsou ve všech podlažích navrženy jako železobetonové 

monolitické z betonu C25/30 vyztuženého betonářskou ocelí 10 505 (R) v kombinaci 

se svařovanými sítěmi Kari. Zastřešení objektu ve tvaru sedlové střechy je navrženo 

pomocí dřevěných vazníků v kombinaci s dřevěnými krokvemi a ocelovými vaznicemi 

uloženými na obvodové a vnitřní nosné stěny 4. NP. 

Zastavěná plocha:  2182,9 m2 

Obestavěný prostor:  32308,96 m3 

 

2. Zdůvodn ění zařízení staveništ ě a jeho umíst ění 

2.1. Údaje o staveništi, koncepce 
 

Charakteristika území stavby: 

 Na zájmovém území je navržena výstavba bytového domu skládajícího se z 5-ti 

dilatačních celků – bloku F1 až F5. Staveniště se nachází v severozápadní části města 

Brno. Novostavba je situována v nové obytné zóně Medlánky mezi ulicemi Hrázka 

a K bábě. Dispozice pozemku je navržena dle požadavku investora. Přístup 

na staveniště je po veřejné komunikaci z ulic Hrázka a K bábě. 

Stavbou dojde k záboru zemědělské půdy v rozsahu 5967 m2 na parcelách 

991/84, 991/103, 991/105, 991/131, 991/132, 991/147, 991/464, 991/465, 991/466, 

991/467 katastrálního území Medlánky. Toto území se skládá ze zemědělské 

a zahrádkářské půdy, která bude trvale odňata ze zemědělského půdního fondu. 

Na pozemku se nevyskytují žádné dřeviny ani budovy či jiné objekty. 
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Terén staveniště je svažitý směrem k jihozápadu s průměrným spádem 1:8 

neboli 12,5 %. Hlavní stavební objekt je umístěn v  jihozápadní části staveniště, šikmo 

proti svahu. 

Staveniště se nenachází v chráněném území a ani se na něm nevyskytují 

chráněné objekty. Během výstavby budou dodržena ochranná pásma všech stávajících 

rozvodů, na základě vyjádření jednotlivých správců inženýrských sítí.  

Staveništěm budou procházet přípojky hlavního stavebního objektu 

na jihozápadní straně staveniště. Jedná se o přípojku kanalizační, vodovodní, plynu 

a nízkého elektrického napětí. Staveništní přípojky budou řešeny odbočkami z přípojek 

pro hlavní stavební objekt. Ostatní sítě v okolí jsou vedeny pod komunikacemi nebo 

na sousedních pozemcích. 

 

2.2. Mapové podklady 
 

Všechny použité mapové podklady a geodetické podklady, zjištění, zaměření 

a ověření podzemních sítí, jsou k nahlédnutí v geodetické dokumentaci. 

 Mapové podklady poskytlo město Brno v digitální podobě včetně inženýrských 

sítí. Tyto byly ověřeny u jednotlivých správců, úpravy dokresleny do situace. 

Jako souřadnicový systém je použit systém JTSK a výškový systém Bpv. 

 

2.3. Další podklady 
 

Jako další podklad sloužil inženýrsko-geologický průzkum a radonový průzkum, 

které byly provedeny během přípravy stavby. Detailní popis průzkumů je v kapitole 

A.1 Technická zpráva ke stavebně technologickému projektu. 

Inženýrsko geologický průzkum: Ze sond bylo zjištěno, že horní vrstvy půdy jsou 

hlinité, jíl se vyskytuje v hloubce 1,5 – 2 m a sahá až do hloubky 6 m, pak přechází 

na písek, místy štěrk. Základové poměry jsou charakterizovány jako složité. 

Radonový průzkum:  Průzkumem bylo zjištěno, že jsou pozemky pod navrhovaným 

objektem hodnoceny středním radonovým indexem. 
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3. Objekty za řízení staveništ ě 
 

 Zařízení staveniště je provozovna zřízená za účelem zhotovení dané stavby. 

Tvoří ji objekty, výrobní a provozní zařízení, komunikace a inženýrské sítě, 

které v době realizace slouží provozním, výrobním, skladovým, hygienickým 

a sociálním účelům účastníků výstavby. Umístění jednotlivých objektů je upřesněno 

ve výkresové dokumentaci zařízeni staveniště – výkres B.3 Zařízení staveniště. 

 

3.1. Stávající objekty 
 

 Pro účely ZS se využije stávající komunikace. Zhotovitel zaručuje využívané 

komunikace v rámci výstavby udržovat v takovém stavu, aby nedocházelo k porušování 

hygienických předpisů jako je prašnost, hluk, nadměrné zanesení komunikace zeminou 

a jinými materiály. Také se zaručuje, že uvede komunikaci po likvidaci zařízení 

staveniště do původního stavu. 

 

3.2. Základní koncepce mimostaveništního 
a staveništního provozu 

 

3.2.1. Návrh dopravních mimostaveništních tras 

 Mimostaveništní trasy jsou vedeny pro jednotlivé dodavatele z různých směrů 

po příslušných rychlostních komunikacích (dálnice, rychlostní komunikace I. až III. 

třídy) až do města Brno, kde se napojují na zdejší veřejné komunikace. Napojení 

na zdejší komunikaci a další plán cesty až na místo výstavby je upřesněn na výkresu 

B.1 Přehledná situace – dopravní dostupnost. Povinností všech dodavatelů je však 

dodržet všechny bezpečnostní předpisy týkající se tohoto převozu dle zákona č. 

411/2005 Sb., O silničním provozu. 

 

3.2.2. Návrh dopravních staveništních tras 

Staveništní trasy se budou v průběhu výstavby měnit jen nepatrně. Ve všech 

fázích výstavby, bude celý prostor staveniště oplocen. Na severní a jižní straně 

staveniště se vybuduje vjezd do areálu, který bude propojen obousměrnou staveništní 
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komunikací. Povede k buňkám, kde budou umístěny prostory kanceláří, šaten, 

hygienických zařízení, skladů a dále do celého staveniště. Prostor komunikace, tj. stání 

pro vozidla, bude vytvořen ze zpevněných štěrkopísků tl. 200 mm a šířky 5 m 

pro zajištění obousměrného provozu. Komunikace pro pěší bude zhotovena 

ze štěrkového násypu nezhutněného tl. 100 mm o šířce 1,5 m. Zde budou vyjíždět 

všechny stroje a mechanismy určené pro práci na budované etapě. Vjezd je šíře 6 m 

a minimální poloměr všech zatáček je 15 m. Takto navržená komunikace vyhoví všem 

mechanismům pro plynulý vjezd i výjezd. 

 

3.3. Rozvodné řady inženýrských sítí 
 

3.3.1. Zásobování vodou 

 Jako provizorní zásobování vodou bude sloužit dočasné napojení na stávající 

vodovodní přípojku k objektům, která se nachází v areálu staveniště. Na ní bude osazen 

vodoměr pro odečítání spotřeby. 

Před návrhem vodovodní přípojky zařízení staveniště, jako provizorní 

zásobování vodou, se stanovila jakost vody a nutná minimální spotřeba z důvodu 

dimenze přípojky.  

 

Voda pro hygienické potřeby 

Specifická potřeba vody na jednoho pracovníka za směnu [l] 

voda pro pití 5 

voda pro mytí a sprchování 50 

 

 = 30*(50+5)*2,7/(8*3600) = 0,1546 l/s 

kde Qh je maximální hodinová potřeba vody pro pracovníky, 

 Kn je koeficient nerovnoměrnosti potřeby vody, kn = 2,7, 

 Pp je počet pracovníků, 

 Ns je specifická potřeba na osobu a směnu [l], 

 t je pracovní doba na staveništi dle směnnosti v hodinách 

 



45 
 

Voda pro provozní potřeby 

Potřeba vody pro provozní účely Měrná 
jednotka 

Počet 
mj 

Střední 
norma [l] 

Celkem 

Ošetřování betonových konstrukcí m3 224,6 20 - 50 11 230 

Výroba malty a ošetřování mísících 
zařízení 

m3 33,04 150 - 220 6608 

Omývání pracovních pomůcek, 
badie, čerpadla 

  250 250 

Mytí nákladních vozidel 1 vozidlo 4 1000 - 1500 4400 

 = (11 230 + 6608 + 250 + 4400)*1,5/(8*3600) = 1,1713 l/s 

kde Qt je maximální hodinová potřeba provozní vody, 

 Sv je potřeba provozní vody za den 

 knt je koeficient nerovnoměrnosti potřeby provozní vody, kn = 1,5, 

 t je pracovní doba na staveništi dle směnnosti v hodinách 

 

Voda pro provozní potřeby 

 Staveniště se nachází v zastavěném území, ve kterém je již vybudována síť 

požárních hydrantů a nejbližší je v dosahu 100 m. Není proto třeba zřizovat novou síť 

požárních hydrantů pro zařízení staveniště. 

 

Výsledný průtok  

Q = Qh + Qt = 0,1546 + 1,1713 = 1,3259 l/s 

Pro potřeby na staveništi při maximálním výkonu budou vybudovány dvě přípojky z 

nově zřízené přípojky vody do objektu. Pro potřeby hygienické a sociální bude ve 

východní části (u buněk) vybudována přípojka vody o jmenovité světlosti 25 mm, 

kterou je možno zásobit staveniště 0,65 l/s. Další přípojka bude o jmenovité světlosti 

32 mm, tzn. 1,40 l/s a plně pokryje nároky na spotřebu vody při zdění a ostatních 

stavebních činnostech. 

 

3.3.2. Kanalizační připojení  

Na pozemku jsou kanalizace a kanalizační přípojky děleny na kanalizaci 

dešťovou a kanalizaci splaškovou. Napojení je na oddílnou kanalizaci v obytné zóně 
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města. Splašková kanalizace zařízení staveniště je napojena na kanalizační přípojku 

budovaného objektu v revizní šachtě. Dešťová kanalizace zařízení staveniště 

se nenavrhuje z důvodu přípustného sklonu staveniště 12,5%. Odvodnění stavební jámy 

je zajištěno systémem příkopů. 

 

3.3.3. Elektrická energie 

Na staveništi bude proud o nízkém napětí a to proud střídavý 400/230V. 

Při návrhu je uvažováno napojení na stávající elektrickou přípojku budoucího objektu. 

U napojení bude osazen rozvaděč s měrnými hodinami spotřeby elektrické energie. 

Rozvod bude tažen od tohoto místa do dalších míst náročných na spotřebu. 

Osvětlovací trasa bude vedena samostatně z důvodů koordinovaného zapínání 

a vypínání. Zásady pro rozvod jsou stejné jako u tras 400/230V. Uvnitř objektu bude 

osvětlení řešeno žárovkovými a výbojkovými tělesy napájenými ze staveništních 

rozvaděčů. 

Výpočet potřebného příkonu elektrické energie na staveništi 

 Typ zařízení Příkon [kW] Počet kusů [ks] Celkový příkon [kW] 

nářadí Úhlová bruska 1,5 4 6,0 

Ponor. vibrátor 2 3 6,0 

Vrtačka 0,92 4 3,68 

Míchačka 3,5 2 7,0 

Svářečka 9,5 2 19,0 

Střihačky 3,5 6 21,0 

stroje Stavební výtah 4,0 4 16,0 

Věžový jeřáb 38,0 2 76,0 

celkem P1    154,68 

  [kW/m2] [m2]  

osvětlení vnitřní 0,11 30 3,3 

celkem P2    3,3 

osvětlení vnější 0,010 500 5 

celkem P3    5 

S = 1,1 .  

S = 1,1*((0,5*154,68+0,8*3,3+1*5)2+(0,7*154,68)2)1/2 = 151,4 kW 
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kde S je zdánlivý příkon, 

 β1, β2, β3, je koeficient náročnosti – soudobost výkonů spotřebičů 

  je fázový posun stanovený z příslušné hodnoty cos, 

 P1 je instalovaný výkon elektromotorů na staveništi 

 P2 je instalovaný výkon osvětlení vnitřních prostorů 

 P3 je instalovaný výkon vnějšího osvětlení 

Nutný příkon elektrické energie je 151,4 kW. 

 

3.4. Odvodn ění 
 

Z obvodu jámy bude odváděna dešťová voda, aby nedocházelo k rozmáčení 

nebo zatopení stavební jámy. Odvodnění je řešeno povrchovým odvodňovacím 

systémem, který je tvořen příkopy vedoucími od nejvyššího bodu staveniště 

až k zachycujícím nádržím. Detailně je odvodňovací systém znázorněn na výkresu 

B.3 Zařízení staveniště. 

 

3.5. Oplocení staveništ ě 
 

Staveniště se nachází v zastavěném území, proto musí být celé staveniště 

oploceno po celém obvodu. Oplocení bude provizorně řešeno dřevěnými sloupky 1,8 m 

vysokými vzdálenými od sebe max. 2,5 m. Prostor mezi sloupky bude vypleten 

pletivem. Možné zdroje ohrožení života (otvory, jámy, stavební díly, stroje apod.) 

je dodavatel stavebních prací povinen zajistit tak, aby toto ohrožení bylo vyloučeno. 

Na staveništi bude od zřízení skládek materiálu najata hlídací služba, která 

zajistí objekt v době od 18:00 h do 6:00 h. 

 

3.6. Provozní objekty za řízení staveništ ě 
 

Objekty dočasného charakteru jsou umístěny tak, aby nenarušily vlastní 

investiční výstavbu, jedná se o typizované kontejnery. Tyto kontejnery budou pronajaty 

od firmy TOI TOI. Nejvyšší počet pracovníků během výstavby se předpokládá při 
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zhotovování hrubé stavby hlavního stavebního objektu. Všechny kontejnery jsou 

podrobně zakresleny ve výkresu B.3 Zařízení staveniště. 

 

Kancelář, šatna - pro dělníky BK1 

Specifikace:  šířka 2,438m 

                      délka 6m 

                      elektrická přípojka 380V/16Ah 

                     lze skládat i 3 kontejnery na sebe 

Zvláštní vybavení: 1x elektrické topidlo 

3x elektrická zásuvka 

okna s plastovými žaluziemi 

Zdůvodnění: šatny jsou pro dělníky dostatečně prostorné 

                     výhodná cena pronájmu 

 

Koupelna, WC SK1 

Specifikace:   šířka 2,438m 

                       délka 6m 

                         výška 2,8m     

Zvláštní vybavení: 2x elektrické topidlo 

                              2x sprchový kout 

                              3x umývadlo 

                              2x pisoár 

                              2x toaleta 

                              1x boiler o objemu 200l 

Zdůvodnění: dobré vybavení sociálního zařízení 

                     výhodná cena pronájmu 

 

3.7. Výrobní objekty za řízení staveništ ě 
 

Pro skladování nářadí a stavebních pomůcek budou na staveništi potřeba 

skladové kontejnery. Všechny sklady a skladovací plochy jsou vyznačeny ve výkresu 

B.3 Zařízení staveniště. 
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Skladový kontejner LK1 

Specifikace:  šířka 2,438m 

                 délka 6m 

                         výška 2,8m    

Zdůvodnění: dobré zabezpečení kontejneru 

 

Volné zpevněné plochy 

Zpevněné plochy jsou zřízeny pro uskladnění materiálů bez nutného zastřešení. 

Rozmístění skladovacích ploch viz výkres B.3 Zařízení staveniště. Skládku tvoří plochy 

zpevněné hutněným štěrkopískem, které budou rovné a odvodněné ve sklonu 2% od 

objektu. Skladovaný materiál nesmí být skladováním znehodnocen a je nutné dodržet 

požadavky na skladování těchto materiálů dané výrobcem. 

 

4. Nasazení montážních mechanism ů 
 

Technické údaje o jednotlivých strojích a etapy, na které budou nasazeny, jsou 

popsány ve zprávě A.1 Technická zpráva ke stavebně technologickému projektu – 

kapitola 10. Hlavní stavební mechanismy. Detailní nasazení strojních mechanismů je 

vykresleno v příloze B.2 Časový a finanční plán. 

 

5. Vybudování, provoz, údržba objekt ů a způsob likvidace 

5.1. Komunikace 
 

Vybudování: 

 Komunikace pro vozidla bude vybudovaná ze zhutněných štěrkopísků 

tl. 200 mm. Trasa komunikace je patrná z výkresu B.3 Zařízení staveniště. Komunikace 

pro pěší bude 1,5 m široká ze štěrkového nezhutněného násypu tloušťky 100 mm. 

Oba vjezdy jsou o šíři 6 m a poloměrem zatáčky 15 m, který vyhoví všem 

mechanismům pro plynulý vjezd i výjezd. 
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Provoz a údržba: 

 Komunikace plně vyhoví provozu, který bude na staveništi v rámci primární 

a sekundární dopravy. Údržbové práce jsou nutné při znečištění komunikace. Zhotovitel 

se zaručuje využívanou komunikaci v rámci výstavby vést v takovém stavu, 

aby nedocházelo k porušování hygienických předpisů (prašnost, hluk, nadměrné 

zanesení komunikace zeminou a jinými materiály). 

Likvidace: 

 Komunikace nebudou z větší části likvidovány. Jejich podklad se využije 

při budování nových komunikací. Jediná část, která se zlikviduje odvozem štěrku, bude 

39 m jihovýchodní komunikace pro vozidla. 

 

5.2. Kontejnery obytné, sanitární a skladové 
 

Vybudování: 

 Prostor pro umístění kontejnerů bude zbaven ornice, zarovnán a zhutněn. Buňky 

budou uloženy na dřevěné prahy, které budou uloženy s přesností 10 mm po celém 

obvodu kontejneru. 

 Napojení na inženýrské sítě zajistí specializovaná osoba - přívod elektrické 

energie do kontejneru je řešen pomocí přípojky CEE 400 32 A na stěně kontejneru, 

přívod vody a odvod odpadů je znázorněn v technických listech výrobce. 

Provoz a údržba: 

 Není zvýšený požadavek na provoz a údržbu. 

Likvidace: 

 Kontejnery spolu s prahy budou likvidovány postupným rozebráním, tak 

aby bylo možné další použití. Demontáž kontejnerů se provede pomocí věžového 

jeřábu. Plocha staveniště bude vyčištěna a upravena podle situace stavby. Přípojky 

zřízené pro kontejnery budou demontovány. 

 



51 
 

5.3. Inženýrské sít ě 

5.3.1. Přípojka vody pro zásobování zařízení staveniště 

Zřízení: 

 Pro potřeby na staveništi při maximálním výkonu budou vybudovány 

dvě přípojky z nově zřízené přípojky vody do objektu. Pro potřeby hygienické a sociální 

bude ve východní části (u buněk) vybudována přípojka vody o jmenovité světlosti 

25 mm, kterou je možno zásobit staveniště 0,65 l/s. Další přípojka bude o jmenovité 

světlosti 32 mm, tzn. 1,40 l/s a plně pokryje nároky na spotřebu vody při zdění 

a ostatních stavebních činnostech. Rozvody budou vedeny v zemi v nezámrzné hloubce. 

Provoz a údržba: 

 Není zvýšený požadavek na provoz či údržbu vodovodních přípojek. 

Před spuštěním dojde k proplachu potrubí. 

Likvidace: 

 Všechny staveništní rozvody se vykopou a demontují. Vodoměr bude odhlášen 

a navrácen vodárnám. 

 

5.3.2. Přípojka kanalizace pro zařízení staveniště 

Zřízení: 

 Kanalizace bude napojena do revizní šachy zřízené kanalizační přípojky 

hlavního objektu. Dočasné kanalizační potrubí bude zřízeno z lehkých plastových trub 

DN100, do výšky 300 mm nad horní hranou bude potrubí obsypáno a zbytek výkopu 

zahrnut zeminou, terén bude upraven. 

Provoz a údržba: 

 Důležité je kanalizaci chránit před nadměrným zanášením materiálem. Dále se 

do kanalizace nesmějí vypouštět zbytky stavebních materiálů, které by mohly celou 

kanalizaci poškodit. Především se jedná o zbytky malty, betonu, apod. 

Likvidace: 

 Celá přípojka kanalizace zařízení staveniště se vykope a demontuje. 

Zbude pouze přípojka k realizovanému objektu. 
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5.3.3. Přípojka energie pro zásobování staveniště 

Zřízení: 

 Na staveništi bude proud o nízkém napětí a to střídavý proud 400/230V. 

Při návrhu je uvažováno napojení na stávající elektrickou přípojku nízkého napětí 

budovaného objektu. U napojení bude osazen rozvaděč s měrnými hodinami spotřeby 

elektrické energie. Rozvod bude od tohoto místa tažen dál do míst náročných na potřebu 

elektrické energie při práci. Transformátory, rozvody a rozvaděče se vždy uzemní. Dále 

se uzemní nulové vodiče u zásuvek, je-li vzdálenost od rozvaděče větší než 50 m. 

Spotřebiče se uzemňují dle druhu a předpisu výrobce. 

Provoz a údržba: 

 Je nutno dbát na ochranu vedení po staveništi. Zvláště pak v místech staveništní 

komunikace je třeba zabezpečit vedení, aby nedošlo k jeho poškození. 

Likvidace: 

 Vedení a staveništní rozvaděče budou demontovány. 

 

6. BOZP 
 

Z hlediska bezpečnosti a ochrany zdraví při práci musí být dodrženo nařízení 

vlády č. 591/2006 Sb. o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu 

zdraví při práci na staveništích a nařízení vlády č. 362/2005 Sb. o bližších požadavcích 

na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky 

nebo do hloubky. Dále se plán BOZP bude řídit zákonem č. 309/2005 Sb. o zajištění 

dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. Na bezpečnost při práci budou 

dohlížet stavbyvedoucí a vedoucí čet. Všechny závazné a důležité předpisy jsou 

uvedeny ve zprávě A.6 Bezpečnost a ochrana zdraví při práci. 

 

7.  Vliv na životní prost ředí 
 

Při výstavbě musí dodavatel plnit nařízení vlády č. 185/2001 Sb. o odpadech 

a vyhlášku č. 368/2007 Sb. katalog odpadů.  
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Při výstavbě objektu musí hlavní dodavatel a jeho subdodavatelé nakládat 

s odpadem dle předchozího nařízení. Odpady se na stavbě budou třídit 

do velkoobjemových kontejnerů o obsahu 10 – 15 m3 a nosnosti 10 tun, které budou 

objednané u příslušné firmy na likvidaci odpadů. S odpady naloží majitel těchto 

kontejnerů dle předpisů mu ukládajících tuto činnost provozovat. 

Odpady vznikající při výstavbě 

Kód odpadu Název odpadu Kategorie odpadu Způsob likvidace 

13 02 06 Syntetické motorové, 
převodové a mazací oleje 

N Spalovna 

13 07 02 Motorový benzín, nafta N Spalovna 

15 01 01 Papírové a lepenkové obaly O Recyklace 

15 01 02 Plastové obaly O Recyklace 

15 01 04 Kovové obaly O Skládka 

15 01 10 Obaly obsahující zbytky 
nebezpečných látek nebo 
těmito látkami znečistěné 

N Spalovna 

17 01 01 Beton O Skládka 

17 01 02 Cihly O Skládka 

17 02 03 Plasty O Recyklace 

17 03 02 Asfaltové směsi O Recyklace 

17 04 05 Železo a ocel O Skládka 

17 04 11 Kabely O Skládka 

17 05 04 Zemina a kamení O Recyklace/ Skládka 

17 06 04 Izolační materiály O Skládka 

20 01 01 Papír a lepenka O Recyklace 

20 03 99 Komunální odpady jinak 
blíže neurčené 

O Skládka 

 

N = nebezpečný odpad 

O = ostatní odpad 
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1. Základní údaje o stavb ě 
 

Identifika ční údaje investora: 

Investor:   REKO a.s.,  

tř. Kpt. Jaroše 26, Brno 

Generální projektant:  Ing. arch. Ladislav Müller 

    IČO: 64496970 

Zodpovědný projektant: Ing. arch. Ladislav Müller 

    Slovákova 11, Brno 

Identifika ční údaje stavby: 

Název stavby:   Nové Medlánky, lokalita V Újezdech – blok ,,F“ 

Místo stavby:   Medlánky, Brno 

Okres:    Brno – město 

Kraj:    Jihomoravský 

Charakter stavby:   novostavba 

Termín zahájení výstavby: 5. 3. 2012 

Termín ukončení výstavby: 26. 6. 2015 

Základní údaje charakterizující stavbu: 

Jedná se o blok ,,F“ obytného souboru Nové Medlánky. Objekt bude vystavěn 

na parcelách číslo 991/84, 991/103, 991/105, 991/131, 991/132, 991/147, 991/464, 

991/465, 991/466 a 991/467 katastrálního území Medlánky. Blok F se skládá z pěti 

půdorysně ustupujících domů F1, F2, F3, F4, F5, ustoupených cca 1,3 m. První blok F1 

a koncový blok F5 mají kosodélníkový a zalomený půdorys o rozměrech cca 

20x16,6 m, ostatní domy mají obdélníkový půdorys s vystupujícím rizalitem. Domy F2, 

F3, F4 mají rozměr půdorysu cca 18,5x19 m, jsou vzájemně výškově posunuty po svahu 

původního terénu. Všechny objekty májí čtyři nadzemní podlaží (resp. tři nadzemní + 

podkroví). Objekt F1 má pouze jedno podzemní podlaží. Objekty F2, F3, F4 a F5 mají 2 

podzemní podlaží. Ve všech těchto patrech jsou umístěny bytové jednotky, kromě 2. PP 

bloku F4 a F5, kde je umístěno podzemní parkoviště. První přízemní podlaží je 

využíváno také pro technické zázemí a pro sklepní kóje.  

Objekt je založen na základové železobetonové desce se železobetonovým 

roštem v kombinaci s vrtanými velkoprůměrovými pilotami průřezu od 600 mm 
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do 1200 mm. Základová deska i rošt jsou z betonu C25/30 vyztuženého betonářskou 

ocelí 10 505 (R) v kombinaci se svařovanými sítěmi Kari. Svislé nosné konstrukce jsou 

navrženy jako kombinace železobetonových stěn a sloupů. Obvodové stěny jsou 

současně navrženy na účinky bočního zemního tlaku. Stěny 1. PP jsou rovněž 

podporovány systémem mohutných železobetonových průvlaků. Hlavní nosné stěny ve 

spodních patrech jsou z železobetonu. O patro výše jsou nosné stěny řešeny jako 

kombinace železobetonových stěn a keramického zdiva Porotherm (obvodové stěny 

P10/M5, vnitřní nosné stěny P15/M10). Ostatní patra jsou vyzděna jen z keramického 

zdiva. Stropní desky a schodiště jsou ve všech podlažích navrženy jako železobetonové 

monolitické z betonu C25/30 vyztuženého betonářskou ocelí 10 505 (R) v kombinaci 

se svařovanými sítěmi Kari. Zastřešení objektu ve tvaru sedlové střechy je navrženo 

pomocí dřevěných vazníků v kombinaci s dřevěnými krokvemi a ocelovými vaznicemi 

uloženými na obvodové a vnitřní nosné stěny 4. NP. 

Zastavěná plocha:  2182,9 m2 

Obestavěný prostor:  32308,96 m3 

 

2. Popis konstrukce 
 

Jedná se o zhotovení zemních prací a spodní hrubé stavby pro celý hlavní 

stavební objekt SO01. Objekt je umístěn ve svahu s 12,5% stoupáním. Zhotovení spodní 

hrubé stavby bude probíhat postupně od nejníže založeného bloku F5 až po blok F1. 

Všechny dilatační bloky F1 až F5 jsou založené na základové železobetonové desce 

v tloušťce 200 mm a 250 mm položené na železobetonových nosnících 800 mm 

vysokých tvořících rošt, který roznáší zatížení do vrtaných velko-průměrových pilot 

s průřezem od 600 mm do 1200 mm. Základová deska i rošt jsou z betonu C25/30 

vyztuženého betonářskou ocelí 10 505 (R) v kombinaci se svařovanými sítěmi Kari. 

Svislé nosné konstrukce jsou navrženy jako kombinace železobetonových stěn a sloupů 

250 a 340 mm širokých, rovněž z betonu C25/30 vyztuženého betonářskou ocelí 

10 505 (R). 
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3. Materiál, doprava a skladování 

3.1. Materiály 
 

Zemní práce:  

 Během provádění zemních prací je při výkopech těžena a odvážena tamní tvrdá 

jemnozrnná zemina třídy F8 – IV. Předpokládané celkové množství vytěžené zeminy 

z výkopů a sejmuté ornice je 7094 m3.  

Spodní hrubá stavba: 

 Pro zhotovení železobetonových pilot je použit beton dle technické dokumentace 

C25/30 ze struskoportlandského cementu CEM II, stupeň chemického vlivu prostředí je 

XA2, obsah chloridů Cl 0,2, vysoce plastický S4. Frakce kameniva 16-32 mm je 

optimální pro čerpadlo vrtné soupravy SIOLMEC. Piloty jsou vyztuženy armokošem 

z betonářské oceli 10 505 (R). Železobetonový rošt a základová deska je navržen 

z betonu C25/30 – CEM II – XA2 – Cl 0,2 – Dmax16 – S3 vyztuženého betonářskou 

ocelí 10 505 (R) v kombinaci se svařovanými sítěmi Kari. Svislé železobetonové stěny 

a sloupy budou zhotoveny z betonu C25/30 – XC1 – Cl0,2 – Dmax16 – S3, jako 

armovací výztuž je použita betonářská ocel 10 505 (R). Bednící systém pro zhotovení 

všech železobetonových konstrukcí na stavbě je vybrán od firmy PERI, která jej 

pronajímá. Na svislé železobetonové konstrukce bude použito bednění PERI TRIO 

a pro vodorovné konstrukce PERI Multiflex. 

 

Výpis materiálu: 

 Blok F5 a 
F4/2(a) 

Blok 
F4/2(b) a F3 

Blok F2 Blok F1 

Výztuž pilot [t] 24,18 8,52 5,4 6,48 

Beton pilot [m3] 403,77 142,09 90,70 108,79 

Výztuž zákl. nosníků [t] 18,3 9,1 6,32 7,51 

Beton zákl. nosníků [m3] 166,36 82,71 57,41 68,26 

Podkladní beton [m3] 85,37 36,55 25,75 26,93 

Výztuž zákl. desek [t] 29,34 10,06 7,08 7,41 

Beton zákl. desek [m3] 266,77 91,46 64,37 67,33 
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 Blok F5 a 
F4/2(a) 

Blok 
F4/2(b) a F3 

Blok F2 Blok F1 

Výztuž žb. stěn [t] 20,33 10,23 10,23 12,02 

Beton žb. stěn [m3] 184,86 93,03 93,03 109,33 

 

Systém bednění: TRIO 330 (H = 2.70 m, Výška betonu: 2.60 m) 

Č. výr.  Název        Kus 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

022610  TRIO prvek TR 120x 90     47 

022620  TRIO prvek TR 120x 72     2 

022630  Víceúčelový prvek TRM 120/72    1 

022650  TRIO prvek TR 120x 30     4 

022660  TRIO roh TE 120-2      8 

022790  TRIO prvek TR 60x90     13 

023270  Dorovnávací díl LA 120     10 

023282  Vyrovnávací prvek WDA 270/5 -    7 

023300  TRIO-kloubový roh TGE 120    2 

054304  TRIO-prvek TR/4 330x240     102 

054314  TRIO-prvek TR/4 330x120     18 

054324  TRIO-prvek TR/4 330x 90     37 

054334  TRIO-prvek TR/4 330x 72     10 

054344  Víceúčelový prvek TRM/4 330x    44 

054354  TRIO-prvek TR/4 330x 60     38 

054364  TRIO-prvek TR/4 330x 30     10 

054374  TRIO-roh TE/4 330      34 

054384  Dorovnávací díl LA 330     34 

054391  Vyrovnávací prvek WDA 330/5    33 

054414  TRIO-kloub.roh TGE/4 330     2 

---Příslušenství---------------------------------------------------------------------------------------- 

023500  Zámek TRIO BFD poz.     1 013 

023550  Vyrovnávací závora TAR 85    252 

023640  TRIO-čelní kotva TS,poz.     264 
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030010  Táhlo DW 15,l=0,85m     633 

030370  Kloubová matice, poz.     1 530 

 

Plocha bednění:   1 408,30 m2 

Celková hmotnost:   79 976 kg 

Celkový počet dílů:   4148 Kus 

Dořešit na stavbě: Překližka   Trámky 

24 Šířka = 25.0 cm  2 Šířka = 1.6/12 cm 

4 Šířka = 30.0 cm  2 Šířka = 2.4/12 cm 

14 Šířka = 35.0 cm  2 Šířka = 3.0/12 cm 

 

3.2. Doprava 
 

Ornice a vykopané hlíny, které nebudou třeba pro jiné terénní úpravy, budou 

odváženy nákladními automobily na nedalekou mimostaveništní skládku, vzdálenou 

5 km od staveniště. Na skládce se budou hlíny třídit a skladovat dle platných předpisů 

a norem. 

Dopravu betonové směsi na staveniště zajistí z vybrané a schválené betonárky 

TBG BETONMIX a.s. – Brno – Královo Pole autodomíchávače SCHWING AM 9 

SHC. Betonárka je vzdálená 4,6 km od místa staveniště. Na staveništi bude beton 

dopravován do vyvrtaných pilot pomocí vrtné soupravy SOILMEC SF – 120 viz 

technologický postup vrtaných pilot metodou CFA, který je popsán níže. Do ostatních 

konstrukcí přečerpá beton betonové Autočerpadlo SCHWING S 34 X, nebo se dopraví 

pomocí badie CT – 150 zavěšené na jeřábu 

Ocelová výztuž bude na stavbu dopravována nákladními automobily TATRA 

T815 s hydraulickou rukou. Bednění PERI (TRIO, Multiflex) bude ze skladů firmy 

PERI dopravováno taktéž nákladními automobily TATRA T815. 

Vertikální dopravu na staveništi zajistí dva věžové jeřáby LIEBHERR 63K 

a LIEBHERR 120K.1, umístěné dle návrhu zařízení staveniště. Pro dopravu osob 

či materiálu do vyšších pater, které nebude možno přepravit jeřábem, například kvůli již 

zhotovené stropní nebo střešní konstrukci, je navržen stavební výtah GEDA 500Z/ZP.  
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Doprava bude probíhat podle časového plánu v předem domluvených 

intervalech, aby na stavbě nevznikaly zbytečné komplikace z nedostatku materiálu. 

 

3.3. Skladování 
 

Na staveništi bude zřízena staveništní skládka viz výkres B.3 Zařízení staveniště, 

na kterou se v této fázi výstavby uloží ocelová výztuž a systémove bednění PERI 

(TRIO). Skládku tvoří plochy zpevněné hutněným štěrkopískem, které budou rovné 

a odvodněné ve sklonu 2% od objektu.  

Jednotlivé svazky prutů ocelové výztuže budou uloženy na prokládky minimálně 

100 mm od země a maximálně do výšky 2,0 m od země. Minimální průchozí šířka mezi 

svazky je 0,75 m a neprůchozí 0,25 m. 

 

4. Připravenost stavby a staveništ ě 
 

Stavby: 

 Stavba bude zaměřena a zřetelně vytyčena geodetickou firmou. Stejná firma 

následně zaměří a zajistí vyznačení tras podzemních vedení inženýrských sítí 

na staveništi. S druhem inženýrských sítí, jejich trasami, hloubkou uložení a s jejich 

ochrannými pásmy budou seznámeni pracovníci, kteří budou provádět zemní práce. 

Staveniště: 

 Staveniště bude komplexně oploceno do výše 1,8 m, opatřeno dvěma bránami. 

Oplocení bude zřízeno dřevěnými sloupky vzdálenými od sebe maximálně 2,5 m. 

Prostor mezi sloupky bude vypleten pletivem. Vjezd bude umístěn z ulice Hrázka 

a výjezd do ulice K Babě. Na staveništi bude vybudována staveništní skládka, 

obousměrná průjezdná komunikace a buňkoviště, skládající se z buněk: 2x sprchy, WC, 

12x šatna (kancelář) a 2x skládkový kontejner. Na staveništní skládce se zřídí 

uzamykatelný krytý sklad s osvětlením, pro uložení systémového bednění PERI TRIO 

a ocelové výztuže. Rozvod elektrické energie bude řešen pomocí rozvodné skříně na 

230V, 400V. K zásobování staveniště vodou bude sloužit dočasné napojení na zřízenou 

vodovodní přípojku budoucího objektu, která se nachází v areálu staveniště. Předání 
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staveniště se bude účastnit investor, stavbyvedoucí, hlavní projektant a dodavatel. 

Staveniště bude předáno s kompletní dokumentací, kde nesmí chybět stavební povolení 

a schválená projektová dokumentace. Na konec bude o předání staveniště vyhotoven 

zápis do stavebního deníku. 

 

5. Převzetí materiálu 
 

Kontrolu materiálu přivezeného na stavbu provede stavbyvedoucí a vedoucí 

čety. Podrobný popis všech kontrol materiálů je uveden v A.4 Kontrolní a zkušební plán 

pro železobetonové monolitické konstrukce a A.5 Kontrolní a zkušební plán pro 

železobetonové piloty (metoda CFA). 

6. Složení pracovní čety 
 

Zemní práce: 

Pracovní četa pro sejmutí ornice:   1x strojník dozeru  

     1x strojník nakladače 

     3x řidič nákladního automobilu 

     1x pomocný dělník 

Pracovní četa pro vytyčení zemních prací:  1x geodet 

       2x zaučený pracovník 

Pracovní četa pro výkopové práce:   1x vedoucí čety 

       3x řidič nákladního automobilu 

       1x strojník rypadla 

       1x strojník těžkého tahač. válce 

       2x pomocný dělník 

Spodní hrubá stavba: 

Pracovní četa na provádění pilot:   1x strojník vrtné soupravy 

       1x vrtmistr 

       2x betonáři 

       3x pomocní dělníci 
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Pracovní četa pro montáž bednění:   1x vedoucí čety tesař 

       8x zaučený dělník 

Pracovní četa pro práci s výztuží:   1x vedoucí čety železář 

       8x železář 

Pracovní četa pro zpracování betonové směsi: 1x vedoucí čety betonář 

       1x železář 

       1x betonář 

       2x pomocný dělník 

       1x strojník čerpadla 

Obsluha jeřábu:     2x jeřábník 

 

7. Stroje a pracovní pom ůcky 
 

a) těžké mechanizační prostředky: 

Pásový dozer CAT D6T, 

pásové rypadlo CAT 324E, 

kolový nakladač CAT 950K, 

nákladní automobil TATRA T815, 

těžký tahačový válec Ammann - model ASC 170, 

autodomíchávač SCHWING AM 9 SHC, 

vrtná souprava SOILMEC SF – 120, 

věžový jeřáb LIEBHERR 63K, 

věžový jeřáb LIEBHERR 120K.1, 

badie na beton CT – 150, 

autočerpadlo SCHWING S 34 X. 

 

b) lehké mechanizační prostředky: 

Lopaty, krumpáče, rýče, kolečka, metry, pásma apod., 

svářečka S-MIG 190, 

vibrační deska obousměrná AMMANN AVP 3920, 

vibrační válec BOMAG BW 55E, 
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ponorný vibrátor PERLES CMP + ohebná hřídel PERLES AM 35/5, 

vibrační lať plovoucí ENAR QZH, 

schmidtovo kladívko SADT HT 225A. 

 

8. Pracovní postup 

8.1. Sejmutí ornice 
 

Sejmutí ornice proběhne na ploše budoucích výkopových prací mezi již zřízenou 

průjezdnou komunikací pomocí pásového dozeru CAT D6T. Ornice bude sejmuta 

z plochy 5430 m2 do hloubky přibližně 200 mm, celkový objem sejmuté ornice 

činní 1086 m3. Navržený dozer disponuje radlicí o šířce 3260 až 5070 mm. Pojezd 

dozeru bude po celé délce téměř rovnoběžný s vrstevnicemi, při snímání ornice 

jednotlivých rovných úseků bude postupovat směrem ze svahu. Ornici bude nakládat 

kolový nakladač CAT 950K na Tatru 815, která jí odveze na mimostaveništní skládku 

vzdálenou 5 km. Jedna třetina ornice (362 m3) bude uskladněna na staveništní deponii, 

jež je umístěna na severovýchodě staveniště a následně bude použita k terénním 

a sadovým úpravám na konci výstavby.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Schéma pojezdu dozeru při sejmutí ornice 
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8.2. Vyty čení zemních prací 
 

Po hrubých terénních úpravách se zahájí vytyčování hlavního stavebního objektu 

a inženýrských sítí. Vytyčení celého objektu a inženýrských sítí provede geodetická 

firma. Prostorovou polohu stavebního objektu (hlavní polohové čáry, hlavní osy, hlavní 

body trasy) a z ní geometrické prvky podrobného vytyčení (body, osy, roviny, výškové 

úrovně) se vyznačí dřevěnými kolíky s obarvenou hlavou výraznou reflexní sprejovou 

barvou. K zajištění bodů budou sloužit lavičky. 

 

 

Ilustrační obrázek přenesení rohového bodu z laviček 

 

Postup zhotovení laviček 

Lavičky zajistí kolem obvodu celého objektu u všech lomových bodů stavby 

četa určená na zemní práce, konkrétně vedoucí čety spolu se dvěma spolupracovníky, 

Lavičky budou mít jednotnou výšku pro každý dilatační celek objektu, které jsou 

pojmenované v projektu F1 až F5. Výšky laviček budou naměřeny pomocí nivelačního 

přístroje a nivelační latě. Lavičky budou pevné a v dostatečné vzdálenosti od výkopu, 

dle výkresu výkopů, tak aby nepřekáželi provozu při zemních pracích. Niveleta 

budoucího násypu v bloku F1 se vyznačí dvojicí laťových křížení osazených před 

a za násypem. Tvar sklonu bude označen šikmými lavičkami umístěnými na okraji paty 

násypu nebo výkopu.  
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Přesné vytyčení bodů na lavičkách provede vedoucí čety pomocí teodolitu tak, 

že se s přístrojem postaví nad jedním vytyčeným rohovým bodem. Pomocný dělník se 

s latí postaví na protější roh. Vedoucí čety zaměří bod ve vodorovném směru, poté se 

dělník přesune s latí za bod až k lavičce, kde ho vedoucí navede přesně do roviny dané 

boční stěny. Druhý pomocný dělník viditelně označí tento prodloužený bod na lavičce, 

zajistí ho přitlučením hřebíku. Tímto způsobem se vyznačí tento bod na ostatních 

lavičkách otočením teodolitu vždy o 100 grádů. Ostatní body se na lavičky přenesou 

stejným způsobem.  

 

8.3. Výkopové práce a zhotovení spodní hrubé stavby  
(železobetonové piloty, nosníky, základová deska a stěny) 

 

Vzhledem k různému založení jednotlivých bloků ve svahu budou výkopové 

práce probíhat postupně od nejníže uloženého bloku F5 až po nejvýše uložený blok F1. 

Jednotlivé výšky založení bloků od sebe se pohybují od 2 do 4 m, proto budou probíhat 

zemní práce v kombinaci se zhotovením spodní hrubé stavby. Důvodem je možný sesuv 

zeminy v místech dilatace bloků, kde není možno provést bezpečný spád 1:1 vzhledem 

ke způsobu založení, který odpovídá stabilitě jílovité zeminy třídy IV – F8. V místech 

dilatace bude proveden prudší spád výkopu 1:0,25, který neumožňuje bezpečnou práci 

těžkých strojů na této hraně, dokud nebude zajištěn konstrukcí hrubé spodní stavby a 

následně zasypán. Hlavním záporovým prvkem jsou pro stavební jámy bloků F4/2(b), 

F3, F2 a F1 železobetonové stěny spodní hrubé stavby technologicky předešlých bloků, 

které staticky vyhovují tlakům zeminy.  

 

 

 

 

 

 

 

 Schéma postupu zhotovení spodní hrubé stavby 
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8.3.1. Blok F5 a F4/2(a) 

 

Zemní práce: 

Před zahájením výkopů četa určená na zemní práce vyvápní mezi zaměřenými 

body obvod stavební jámy celého bloku F5 včetně příjezdové rampy. Rozměr stavební 

jámy je přibližně 53 x 24 m, její přesný tvar je viditelný na výkresu B.4 Výkres výkopů. 

Výkop bude nepažený provedený do úrovně hlav pilot. Vzhledem k jílovité zemině 

třídy IV – F8 je navržen sklon hran výkopu 1:1. V místě dilatace mezi bloky F4/2(a) 

a F4/2(b) je navržen sklon 1:0,5, který je zmírněn oproti jiným blokům z důvodu 4m 

převýšení stavebních jam. Navržená příjezdová rampa do stavební jámy bude mít 

sklon 18 %. 

Těžba zeminy bude provedena pásovým rypadlem CAT 324E, které má na výběr 

z mnoha druhů násad od objemu 0,71 m3 až po 2,36 m3. Směr těžby zeminy bude 

zahájen od místa s nejmenší hloubkou výkopu po nejhlubší, jak je znázorněno na 

schématu. V místě s nejmenší hloubkou je situována příjezdová rampa znázorněná 

černou šipkou. Vykopanou zeminu bude odvážet nákladní automobil tatra T815 

na mimostaveništní skládku vzdálenou 5 km. Přibližně ¼ vytěžené zeminy bude složena 

na staveništní deponii pro pozdější terénní úpravy. Tatra T815 bude během výkopu 

stavební jámy jezdit za rypadlem, které na ní bude nakládat vytěženou zeminou. 

Hloubka jámy se přeměří jako u nivelety násypu pomocí ,,T“ kříže. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Směr těžby zeminy stavební jámy bloku F5 a F4/2(a) 
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Objem vytěžené zeminy při zemních pracích je 3440 m3. Dno stavební jámy 

bude dočištěno kopáči ručně pomocí krumpáčů a lopat. Vykopanou hlínu odveze kolový 

nakladač CAT 950K na staveništní deponii umístěnou na severovýchodě staveniště 

a následně bude použita k násypům. 

 

Zhotovení pilot s průběžným šnekem (metoda CFA): 

 Nejprve je třeba vytyčit osy pilot ve vykopané stavební jámě bloku F5. Vytyčení 

os provede geodet s pomocí dvou dělníků, při zaměření bude třeba teodolit, výtyčka 

a kolík z betonářské oceli délky přibližně 300 mm s červeně nabarveným vrcholem 

a zabezpečením proti poranění plastovou krytkou. Z důvodu aby nepřekáželo vyznačení 

os pojezdu mechanismů po stavební jámě, budou osy postupně zaměřovány 

a zhotovovány od nejvzdálenějších pilot směrem k příjezdové rampě. Zaměří se vždy 

celá řada pilot. Vytyčení bude průběžně kontrolováno, aby nedošlo ke změně polohy 

kolíku při provádění sousední piloty. 

 Před zahájením vrtu první piloty se dopraví vrtná souprava SOILMEC SF – 120 

na místo vrtu. Postup vrtání pilot je znázorněn na schématu vrtání pilot, které je 

rozdělené do 4 fází z důvodu návaznosti zhotovení bednění základových nosníků.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Směr vrtání pilot bloku F5 a F4/2(a) 

 

Příjezdová rampa do výkopu je navržena se sklonem 18%, což vyhovuje všem 

mechanismům, které se po ní budou pohybovat. Piloty budou vrtány průběžným šnekem 
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v průměrech 600, 800, 900 a 1200 mm. Vrtání se zahájí přesným umístěním vrtací 

soupravy nad osu vrtu tak, že se bude špice vrtného nástroje dotýkat vytyčovacího 

kolíku. Vrt bude proveden co nejrychleji, jak je to možné a s minimálními otáčkami 

vrtného nástroje, aby vrtání co nejméně ovlivňovalo okolní zeminu.  

V první fázi se nástroj zavrtá do označeného místa na celou hloubku tak, aby 

téměř nedošlo k nakupení zeminy kolem vrtu. Středová roura je během vrtání uzavřená, 

aby do ní nevnikla zemina nebo voda. Po každém odvrtaném metru se bude kontrolovat 

svislost vrtacího zařízení v obou na sebe kolmých směrech pomocí kalibrované 

vodováhy, která se přiloží na plášť hydraulického motoru.  

 V druhé fázi dojde k betonáži piloty středovou rourou vrtacího nástroje při 

vytahování z vrtu. Do stavební jámy přijede a napojí se k čerpadlu vrtací soupravy auto 

domíchávač s čerstvou betonovou směsí dle projektové dokumentace, kterou pečlivě 

stavbyvedoucí zkontroluje. Je třeba dbát na stupeň plasticity betonové směsi, ten 

zjistíme metodou sednutí kužele podle Abramse, která má vyjít v mezi od 190 do 

200 mm. Maximální velikost zrna by neměla překročit 32 mm, což je deklarováno na 

dodacím listě při každé dodávce transportbetonu. Čerpadlo vhání beton do paty piloty 

pod tlakem tak, že je vzniklý prostor hned zaplněn. Betonáž piloty bude provedena 

plynule od paty až po hlavu, proto musí být zajištěna dostatečná zásoba betonu. Jeden 

mix je určen vždy pro jednu pilotu, aby nedošlo k porušení časové lhůty od naplnění 

mixu do uložení betonové směsi. Kolový nakladač CAT 950K hned po ukončení 

betonáže a vytažení vrtacího nástroje odstraní nakupenou zeminu kolem vrtu. 

 

Ilustrační obrázek betonáže pilot metodou CFA 



70 
 

 Ve třetí fázi se po začištění zkontroluje výška hlavy piloty a následně se do ní 

vsadí armokoš. Armokoš tvoří hlavní podélná výztuž a třmínky a bude vyhotoven podle 

projektové dokumentace na staveništi školenými svářeči. Před samotným svařováním 

se zajistí, aby byly pruty z betonářské oceli pečlivě očištěny a bez koroze. Hotový 

armokoš spustí vrtací souprava do vybetonované piloty, kde vlastní vahou klesne 

až k patě. Ke konci je možné pomoci zatlačením armokoše nakladačem. V žádném 

případě neukládáme armokoš pomocí vibrací či beranění, to má za vedlejší účinek 

rozmísení směsi. Nakonec se vyčnívající kotevní výztuž vystředí a zajistí se její přesah 

700 mm nad hlavou piloty pro navázání k železobetonovému roštu.  

 

Schéma vrtání pilot metodou CFA 

 

Zhotovení železobetonových nosníků (roštu): 

Jakmile bude vybetonovaná první fáze pilot, proběhne finální dočištění podloží. 

To obstarají dělníci s krumpáči a lopatami. Na připravené podloží bude zhotoven 

podkladní beton pod budoucími nosníky a po té konstrukce železobetonových nosníků, 

která roznáší tíhu objektu do jednotlivých pilot. Směr postupu je shodný s postupem 

zhotovení železobetonových pilot. Je zvoleno bednění firmy PERI (TRIO). 

Technologický postup provedení se téměř neliší od železobetonových stěn, který je 

detailně popsán níže. Jedinou podstatnou odlišností při konstrukci systémového bednění 

bude absence sklápěcích pracovních plošin se zábradlím. 
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Směr postupu bednění, armování a betonování zákl. nosníků bloku F5 a F4/2(a) 

 

Bednění železobetonových nosníků se postupně zhotoví na celé ploše bloku F5. 

Výška jednotlivých nosníků nepřesahuje 900 mm. Systém PERI nedisponuje takto 

vysokými panely, proto budou použity bednící panely jako na železobetonové stěny 1 m 

široké otočené na ležato. 

Armaturu během zhotovování bednění vytvarují železáři na montážní ploše. 

Poté ji vloží a navážou do vybedněných nosníků. Spoje provedou vázacím drátem 

a bodovými svary podle projektové dokumentace. 

Betonová směs bude do bednění dopravena pomocí betonového čerpadla, 

případně bádie do míst kam čerpadlo nedostane, nebo pro urychlení betonáže. 

Dosah betonového čerpadla je vyznačen ve zprávě A.1 Technická zpráva ke stavebně 

technologickému projektu kapitola Hlavní stavební mechanismy. Beton bude hutněn 

ponorným vibrátorem ve dvou licích vrstvách přibližně 500 mm vysokých po celé délce 

nosníků každých 300 mm. Vzhledem k šířce nosníků 600 mm se budou provádět 

každých 300 mm dva vpichy vibrátoru proti sobě. 
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Po dodržení technologické přestávky, která je ovlivněna klimatickými 

podmínkami, se odbední nosníky. Nosníky jsou usazeny na zemi a tedy je možno 

odbednit za 2 dny. Následuje očištění bednění a ošetřování betonu. 

 

Zhotovení železobetonové základové desky: 

Před zhotovením vlastní základové desky je nejprve třeba provést zasypání 

prostoru mezi základovými nosníky a podkladní beton pod celou deskou. Po odbednění 

základového roštu je třeba počkat, až beton dosáhne alespoň 70 % předepsané pevnosti. 

V létě se tato přestávka pohybuje kolem 4 dnů. Pevnost betonu zjistí vedoucí čety 

pomocí Schmidtova kladívka SADT HT 225A (tvrdoměru). Poté se zhotoví podloží 

základové desky, které bude tvořit zhutněný násyp stavební suti a štěrku do výšky 

podkladního betonu tj. 100 mm pod úrovní vršku nosníků. Násyp dělníci zhutní pomocí 

vibračního válce BOMAG BW 55E. V místech přejezdu základových nosníků se 

zhotoví ze sypaniny rampa. Provede se kontrola zhutnění lehkou dynamickou deskou 

LDD100. Tloušťka podkladního betonu je dle projektové dokumentace 100 mm. 

Tuto tloušťku vymezuje výška mezi zhutněným násypem a vybetonovanými nosníky, 

které tak tvoří vlastní bednění pro podkladní beton. Na takto připravené podloží se 

rozmístí kovové trubky o průměru 100 mm různých délek přibližně 2 m od sebe, 

aby byla následně dodržena požadovaná vrstva podkladního betonu. Beton se na místo 

dopraví pomocí bádie a betonového čerpadla. Dělníci s lopatami hned čerstvý beton 

pravidelně rozhrnou po celé ploše a dřevěnou latí strhnou do roviny mezi trubkami. 

Trubky se vyjmou a beton se nechá do druhého dne zatvrdnout, při nevyhovujících 

klimatických podmínkách se technologická pauza prodlužuje až do doby, kdy bude 

beton pochozí. 

Na již pochozím betonu geodet vytyčí a vyznačí sprejovou barvou body 

ohraničující základovou desku. Osadí se panely systému PERI ošetřené odbedňovacím 

přípravkem, vyrovnají se a stabilizují podobně jako u železobetonových stěn, které jsou 

detailně popsány níže.  

Ještě před dokončením osazování bednících panelů, připraví železáři výztuž 

pro armování celé základové desky bloku F5. Přípravu armatury provedou 

dle projektové dokumentace na montážní ploše umístěné na staveništi. Výztuž bude 

osazena distančníky pro dodržení krytí výztuže v betonu. Kanalizační a jiné prostupy 
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jsou podle projektové dokumentace řešeny skrze železobetonové stěny posledního 

podzemního patra (2. PP). 

Betonáž bude provedena pomocí bádie a betonového čerpadla, jako 

u železobetonových stěn. Čerstvý beton dělníci lopatami rovnoměrně rozhrnou. 

Rovinnost desky se zajistí rotačním laserem. Vedoucí čety uhladí po každých 2 m terč 

o průměru cca 400 mm a jeho výšku zkontroluje přiložením nivelační lati s akustickou 

signalizací pro rotační laserový nivelační přístroj. Případné nepřesnosti se odstraní 

a opětovně se zkontroluje výsledná výška. Jakmile je terč v příslušné výšce vedoucí čety 

označí toto místo křížem vytlačeným do uhlazeného betonu. Následně další betonáři 

propojí v podélném směru 2m latí jednotlivé terče do budoucí stahovací liniové lavice.  

Nakonec je po těchto lavicích 2m stahovací latí srovnána celá plocha mezi jednotlivými 

lavicemi. Zhutnění proběhne vibrační lištou a hloubkoměrem se zkontroluje výsledná 

tloušťka desky. Do míst, kde budou podle projektové dokumentace betonové stěny, se 

vloží po celé jejich délce těsnící profily. Těsnící profily plní stejnou funkci jako 

trnování ve vyšších patrech, navíc zastávají i funkci hydroizolace. Na celou spodní 

stavbu bude použit vodostavební beton. 

 Po dodržení technologické přestávky, která je ovlivněna klimatickými 

podmínkami, se základová deska odbední. Deska je usazena na zemi a tedy je možno 

odbednit za 2 dny. Následuje očištění bednění a ošetřování betonu.  

Hydroizolaci pod budoucími železobetonovými stěnami zastávají těsnící profily. 

Celoplošná izolace základové desky se provede až po zhotovení hrubé spodní stavby 

včetně stropu. Následně bude zakryta hrubou konstrukcí podlahy, aby nedošlo k jejímu 

porušení. Na desku se provede penetrační nátěr a nataví se modifikované asfaltové pásy 

radonelast, které plní funkci jak hydroizolační tak i jako protiradonová bariéra. 

Hydroizolační pásy se na těsnící profily napojí podle stavebních detailů v projektové 

dokumentaci. Při natavení bude zachován minimální přesah spojů izolace 100 mm.  

 

Zhotovení železobetonových monolitických stěn: 

Na základové desce budou připraveny od jejího vybetonování těsnící profily 

fungující jako trnování pro železobetonové stěny. Geodet vytyčí hlavní body všech 

betonových stěn bloku F5. Montáž bednících bloků proběhne podle technologického 

postupu výrobce PERI (TRIO). Den před umístěním bednění se provede u všech 
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vytyčených stěn betonový ,,podpatek“, který zajistí distanci mezi koncem bednění 

a základovou deskou. Podpatek bude po celé délce stěn vysoký 50 mm. Předem se 

bednící stěna ošetří odbedňovacím přípravkem. Začnou se skládat jednotlivé bednící 

stěny z bednících panelů pomocí zámku BFD. Bednění se sestaví dle výkresu 

B.5 Výkres bednění žb. zdí bloku F5 a F4/2(a), který je vytvořen pomocí programu 

ELPOS firmy PERI. Stěny budou opatřeny pracovní sklápěcí plošinou se zábradlím pro 

umožnění ukládání betonové směsi a jejího hutnění. Druhý den jeřáb osadí první 

bednící stěnu k již zatvrdlému podpatku.  

 

 

Ilustrační obrázek přepravy složené bednící stěny 

 

S osazováním bednění se začne od dilatačních stěn mezi blokem F4/2(a) a F4/2(b) 

směrem k výjezdové rampě z výkopu. Postup je zjednodušeně znázorněn na schématu. 

Stěna se ukotví a stabilizuje pomocí polohovatelných zápor, poté se odhákne oko 

jeřábu. Jednotlivé stěny se k sobě připojí opět zámkem BDF. Počet nutných zámků BFD 

na spoje je popsán v technologickém postupu od výrobce. Tesaři stěnu vyrovnají do 

svislé polohy vhodným zkrácením, nebo prodloužením zápor. Provede se rozměření 

stěny a umístí se vynechávky pro budoucí otvory podle projektové dokumentace, které 

se připevní k bednění. 

 



75 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Postup bednění, armování a betonování žb. stěn bloku F5 a F4/2(a) 

 

Ještě před dokončením osazování vnějších stran bednění první stěny se připraví 

všechna výztuž pro armování této stěny. Příprava bude probíhat, dokud nebude 

připravená veškerá potřebná výztuž železobetonových stěn bloku F5 a F4/2(a). 

Přípravu armatury provedou železáři dle projektové dokumentace na montážní ploše. 

Jakmile bude první stěna vybedněna, uloží železáři armaturu na betonový podpatek 

a provážou ji. Spoje provedou vázacím drátem podle projektové dokumentace. 

V místech, kde je nutno provést pracovní spáry vodorovné či svislé, se vloží těsnící 

bentonitové pásky, které při styku s vodou bobtnají.  

Během armování stěn rozmístí elektrikáři v koordinaci s železáři ohebné hadice 

pro rozvod elektrických kabelů. Dále osadí krabičky pro budoucí zásuvky. Podle 

projektové dokumentace se rozmístí vynechávky otvorů. Kolem těchto otvorů bude 

výztuž zhuštěna, jak je popsáno na výkresu výztuže. 

Jakmile je stěna kompletně vyarmována a jsou v ní veškeré elektrické rozvody 

i prostupy se osadí čela na konce bednění. Trnování sloužící k navázání dalších 

železobetonových stěn a stropu, které vyčnívá z bednění, se opatří bezpečnostní 

krytkou, aby nedošlo k jeho znečištění. Připraví se stahovací tyče a distanční trubky, 
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které jsou dodány spolu s bedněním. Vedoucí čety provede finální kontrolu armatury. 

Po odsouhlasení osadí jeřáb druhou bednící stěnu, opatřenou odbedňovacím 

přípravkem. Znovu se provede vyrovnání a obě protilehlé stěny se stáhnou k sobě 

pomocí stahovací tyče. Na závěr se ryskou označí na bednění výška budoucí stěny, 

neboli výška, do které se bude lít betonová směs. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Ilustrační obrázek vyarmované stěny s detailem na trvale pevnou pryžovou 
vložku, která zamezuje výronu čerstvého betonu 

 

Při přejímce betonové směsi se provedou všechny zkoušky uvedené 

v kontrolním a zkušebním plánu. Betonáž bude probíhat pomocí betonového 

autočerpadla a bádie zavěšené na jeřábu. Beton se bude do bednění ukládat ve vrstvách 

vysokých maximálně 500 mm. Každá vrstva bude hutněna ponorným vibrátorem. 

Vpichy budou prováděny po délce stěny každých 300 mm z důvodu dodržení akčního 

rádia vibrátoru. Při vibrování musí dojít k propojení hutněných vrstev, proto se bude 

dbát, aby hlavice vibrátoru pronikla přibližně 50 mm do nižší vrstvy. Při lití betonu se 

bude postupovat v rámci jednotlivých celků oddělených pracovními spárami směrem 

od dilatačních stěn k příjezdové rampě. 

Po technologické přestávce, která je ovlivněna klimatickými podmínkami, 

kdy beton dosáhne alespoň 70 % předepsané pevnosti, se začnou bednící stěny postupně 

odstraňovat. V létě se tato přestávka pohybuje kolem 4 dnů. Pevnost betonu vedoucí 

čety zjistí pomocí Schmidtova kladívka SADT HT 225A (tvrdoměru). Bednící systém 
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se dokonale zbaví zaschlého betonu a jiných nečistot. Panely se napustí odbedňovacím 

přípravkem a mohou být znovu použity. V době kdy nebude bednění potřeba, se uloží 

do uzavíratelného skladu. Odbedněný beton se bude ošetřovat v závislosti na okolních 

klimatických podmínkách. Musí se chránit před nižšími teplotami než je 5°C. 

Při teplotách nad 27°C se pak provádí kropení vodou, nejlépe je beton přikrýt netkanou 

textilií a ta se bude udržovat konstantně vlhká. 

Po odbednění se provede obsyp ze štěrkopísku spodní stavby. Sypanina se bude 

postupně ukládat ve vrstvách vysokých 300 mm. Každá nová vrstva se zhutní 

hutnícími pěchy.  

 

8.3.2. Blok F4/2(b) a F3 

 

Zemní práce: 

Po odbednění a zasypání spodní stavby předešlého bloku započne výkop 

stavební jámy bloku F4/2(b) a dále o 0,6 m nižšího bloku F3. Příjezdová rampa je 

navrhnuta na jihozápadní hraně jámy. Detailní technologický postup zemních prací 

je popsán v kapitole 8.3.1. Blok F5 a F4/2(a). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Směr těžby zeminy stavební jámy bloku F4/2(b) a F3 
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Zhotovení pilot s průběžným šnekem (metoda CFA): 

 Po vyhloubení celé stavební jámy se začne s vrtáním pilot. Postup vrtání pilot je 

znázorněn na schématu. Detailní technologický postup je popsán v kapitole 

8.3.1. Blok F5 a F4/2(a). 

 

 

 

 

 

 

 

Směr vrtání pilot bloku F4/2(b) a F3 

 

Zhotovení železobetonových nosníků (roštu): 

 Po zhotovení první fáze pilot se začnou zhotovovat základové nosníky podle 

schématu. Detailní technologický postup je popsán v kapitole 8.3.1. Blok F5 a F4/2(a). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Směr postupu bednění, armování a betonování zákl. nosníků bloku F4/2(b) a F3 
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Zhotovení železobetonové základové desky: 

 Po zhotovení základových nosníků, násypu a podkladního betonu se provede 

základová deska celého bloku F5 a F4/2(a). Detailní technologický postup je popsán 

v kapitole 8.3.1. Blok F5 a F4/2(a). 

 

Zhotovení železobetonových monolitických stěn: 

Po zhotovení základové desky se zhotoví betonové stěny bloku F3. V bloku F4 

budou provedeny až ve fázi hrubé vrchní stavby. Detailní technologický postup je 

popsán v kapitole 8.3.1. Blok F5 a F4/2(a). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Postup bednění, armování a betonování žb. stěn bloku F4/2(b) a F3 

 

8.3.3. Blok F2 

 

Zemní práce: 

Po odbednění a zasypání spodní stavby předešlého bloku započne výkop 

stavební jámy bloku F2. Příjezdová rampa je navrhnuta na jihozápadní hraně jámy. 

Detailní technologický postup zemních prací je popsán v kapitole 8.3.1. Blok F5 

a F4/2(a). 
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Směr těžby zeminy stavební jámy bloku F2 

 

Zhotovení pilot s průběžným šnekem (metoda CFA): 

 Po vyhloubení celé stavební jámy se začne s vrtáním pilot. Postup vrtání pilot je 

znázorněn na schématu. Detailní technologický postup je popsán v kapitole 

8.3.1. Blok F5 a F4/2(a). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Směr vrtání pilot bloku F2 
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Zhotovení železobetonových nosníků (roštu): 

 Po zhotovení první fáze pilot se začnou zhotovovat základové nosníky podle 

schématu. Detailní technologický postup je popsán v kapitole 8.3.1. Blok F5 a F4/2(a). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Směr postupu bednění, armování a betonování zákl. nosníků bloku F2 

 

Zhotovení železobetonové základové desky: 

 Po zhotovení základových nosníků, násypu a podkladního betonu se provede 

základová deska celého bloku F2. Detailní technologický postup je popsán v kapitole 

8.3.1. Blok F5 a F4/2(a). 

 

Zhotovení železobetonových monolitických stěn: 

Po zhotovení základové desky se zhotoví betonové stěny bloku F2. Detailní 

technologický postup je popsán v kapitole 8.3.1. Blok F5 a F4/2(a). 
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Postup bednění, armování a betonování žb. stěn bloku F2 

 

8.3.4. Blok F1 

 

Zemní práce: 

Po odbednění a zasypání spodní stavby předešlého bloku započne výkop 

stavební jámy bloku F1, která zabírá jen polovinu plochy bloku, druhou polovinu 

plochy bude tvořit zhutněný násyp. Příjezdová rampa je navrhnuta na severozápadní 

hraně jámy. Detailní technologický postup zemních prací je popsán v kapitole 

8.3.1. Blok F5 a F4/2(a).  

 

 

 

 

 

 

 

 

Směr těžby zeminy stavební jámy bloku F1 
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Zhotovení pilot s průběžným šnekem (metoda CFA): 

 Po vyhloubení celé stavební jámy se začne s vrtáním pilot. Postup vrtání pilot je 

znázorněn na schématu. Detailní technologický postup je popsán v kapitole 

8.3.1. Blok F5 a F4/2(a). 

 

 

 

 

 

 

 

 

Směr vrtání pilot bloku F1 

 

Zhotovení železobetonových nosníků (roštu): 

 Po zhotovení první fáze pilot se začnou zhotovovat základové nosníky podle 

schématu. Detailní technologický postup je popsán v kapitole 8.3.1. Blok F5 a F4/2(a). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Směr postupu bednění, armování a betonování zákl. nosníků bloku F1 
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Zhotovení železobetonové základové desky: 

 Po zhotovení základových nosníků, násypu a podkladního betonu se provede 

základová deska celého bloku F1. Detailní technologický postup je popsán v kapitole 

8.3.1. Blok F5 a F4/2(a). 

 

Zhotovení železobetonových monolitických stěn: 

Po zhotovení základové desky se zhotoví betonové stěny bloku F1. Detailní 

technologický postup je popsán v kapitole 8.3.1. Blok F5 a F4/2(a). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Postup bednění, armování a betonování žb. stěn bloku F1 

 

9. Jakost, kontrola a zkoušení 
 

Podrobná kontrola a zkoušení jakosti je popsána v A.4 Kontrolní a zkušební plán 

pro železobetonové monolitické konstrukce a A.5 Kontrolní a zkušební plán pro 

železobetonové piloty (metoda CFA). 
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Výpis kontrol pro železobetonové monolitické konstrukce: 

Vstupní:  1. Kontrola projektové dokumentace 

  2. Kontrola kót a tvaru stávajících nosných konstrukcí 

  3. Kontrola úpravy napojení na stávající konstrukce 

  4. Kontrola výztuže, přejímka 

  5. Kontrola systémového bednění 

Mezioperační:  6. Kontrola armatury před osazením do bednění 

   7. Kontrola armatury v bednění 

   8. Kontrola osazení rozvodů a krabic 

   9. Kontrola zaměřením tvaru a rozměrů bednění 

   10. Kontrola čistoty, úpravy, tuhosti a těsnosti bednění 

   11. Kontrola betonové směsi při transportbetonu 

   12. Kontrola pracovních a dilatačních spár 

   13. Kontrola provedení betonáže 

   14. Kontrola ošetření betonu 

   15. Kontrola odbednění   

Výstupní:    16. Kontrola prostupů 

    17. Kontrola svislé geometrické tolerance 

18. Kontrola vodorovné geometrické tolerance 

19. Kontrola povrchu betonu 

20. Kontrola jakosti materiálů 

 

Výpis kontrol pro železobetonové piloty (metoda CFA): 

Vstupní:  1. Kontrola projektové dokumentace 

  2. Kontrola stavební jamy 

  3. Kontrola pilotovací úrovně 

  4. Kontrola vytyčení pilot 

  5. Kontrola betonové směsi 

6. Kontrola výztužné oceli    

Mezioperační:  7. Kontrola provádění pilot 

   8. Kontrola betonové směsi 

   9. Kontrola armokošů před osazením 
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   10. Kontrola osazení armatury 

   11. Kontrola geologického profilu 

Výstupní:    12. Kontrola umístění pilot 

    13. Kontrola únosnosti pilot 

 

10. Bezpečnost a ochrana zdraví p ři práci 
 

Z hlediska bezpečnosti a ochrany zdraví při práci musí být dodrženo nařízení 

vlády č. 591/2006 Sb. o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu 

zdraví při práci na staveništích a nařízení vlády č. 362/2005 Sb. o bližších požadavcích 

na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky 

nebo do hloubky. Dále se plán BOZP bude řídit zákonem č. 309/2005 Sb. o zajištění 

dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. Na bezpečnost při práci budou 

dohlížet stavbyvedoucí a vedoucí čet. Všechny závazné a důležité předpisy jsou 

uvedeny ve zprávě A.6 Bezpečnost a ochrana zdraví při práci. 

 

11. Ekologie 
 

Při výstavbě musí dodavatel plnit nařízení vlády č. 185/2001 Sb. o odpadech 

a vyhlášku č. 368/2007 Sb. katalog odpadů.  

Při výstavbě objektu musí hlavní dodavatel a jeho subdodavatelé nakládat 

s odpadem dle předchozího nařízení. Odpady se na stavbě budou třídit 

do velkoobjemových kontejnerů o obsahu 10 – 15 m3 a nosnosti 10 tun, které budou 

objednané u příslušné firmy na likvidaci odpadů. S odpady naloží majitel těchto 

kontejnerů dle předpisů mu ukládajících tuto činnost provozovat. Výpis jednotlivých 

druhů odpadů a jejich likvidace jsou uvedeny ve zprávě A.2 Technická zpráva zařízení 

staveniště. 
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1. Základní údaje o stavb ě 
 

Identifika ční údaje investora: 

Investor:   REKO a.s.,  

tř. Kpt. Jaroše 26, Brno 

Generální projektant:  Ing. arch. Ladislav Müller 

    IČO: 64496970 

Zodpovědný projektant: Ing. arch. Ladislav Müller 

    Slovákova 11, Brno 

Identifika ční údaje stavby: 

Název stavby:   Nové Medlánky, lokalita V Újezdech – blok ,,F“ 

Místo stavby:   Medlánky, Brno 

Okres:    Brno – město 

Kraj:    Jihomoravský 

Charakter stavby:   novostavba 

Termín zahájení výstavby: 5. 3. 2012 

Termín ukončení výstavby: 26. 6. 2015 

Základní údaje charakterizující stavbu: 

Jedná se o blok ,,F“ obytného souboru Nové Medlánky. Objekt bude vystavěn 

na parcelách číslo 991/84, 991/103, 991/105, 991/131, 991/132, 991/147, 991/464, 

991/465, 991/466 a 991/467 katastrálního území Medlánky. Blok F se skládá z pěti 

půdorysně ustupujících domů F1, F2, F3, F4, F5, ustoupených cca 1,3 m. První blok F1 

a koncový blok F5 mají kosodélníkový a zalomený půdorys o rozměrech cca 

20x16,6 m, ostatní domy mají obdélníkový půdorys s vystupujícím rizalitem. Domy F2, 

F3, F4 mají rozměr půdorysu cca 18,5x19 m, jsou vzájemně výškově posunuty po svahu 

původního terénu. Všechny objekty májí čtyři nadzemní podlaží (resp. tři nadzemní + 

podkroví). Objekt F1 má pouze jedno podzemní podlaží. Objekty F2, F3, F4 a F5 mají 2 

podzemní podlaží. Ve všech těchto patrech jsou umístěny bytové jednotky, kromě 2. PP 

bloku F4 a F5, kde je umístěno podzemní parkoviště. První přízemní podlaží je 

využíváno také pro technické zázemí a pro sklepní kóje.  

Objekt je založen na základové železobetonové desce se železobetonovým 

roštem v kombinaci s vrtanými velkoprůměrovými pilotami průřezu od 600 mm 
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do 1200 mm. Základová deska i rošt jsou z betonu C25/30 vyztuženého betonářskou 

ocelí 10 505 (R) v kombinaci se svařovanými sítěmi Kari. Svislé nosné konstrukce jsou 

navrženy jako kombinace železobetonových stěn a sloupů. Obvodové stěny jsou 

současně navrženy na účinky bočního zemního tlaku. Stěny 1. PP jsou rovněž 

podporovány systémem mohutných železobetonových průvlaků. Hlavní nosné stěny ve 

spodních patrech jsou z železobetonu. O patro výše jsou nosné stěny řešeny jako 

kombinace železobetonových stěn a keramického zdiva Porotherm (obvodové stěny 

P10/M5, vnitřní nosné stěny P15/M10). Ostatní patra jsou vyzděna jen z keramického 

zdiva. Stropní desky a schodiště jsou ve všech podlažích navrženy jako železobetonové 

monolitické z betonu C25/30 vyztuženého betonářskou ocelí 10 505 (R) v kombinaci 

se svařovanými sítěmi Kari. Zastřešení objektu ve tvaru sedlové střechy je navrženo 

pomocí dřevěných vazníků v kombinaci s dřevěnými krokvemi a ocelovými vaznicemi 

uloženými na obvodové a vnitřní nosné stěny 4. NP. 

Zastavěná plocha:  2182,9 m2 

Obestavěný prostor:  32308,96 m3 

 

2. Podrobný popis zkoušek 

2.1. Vstupní 
 

Kontrolní a zkušební bod: 1. Kontrola projektové dokumentace 

Způsob kontroly: Stavbyvedoucí spolu s mistrem zkontroluje úplnost, rozsah 

a správnost projektové dokumentace. Dále zkontrolují platnost 

projektové dokumentace označenou na výkresech.  

Četnost kontroly: Tato kontrola se provede před zahájením všech prací. 

 

Kontrolní a zkušební bod: 2. Kontrola kót a tvaru stávajících nosných konstrukcí 

Způsob kontroly: Mistr přeměří rozměry nosných konstrukcí a zjistí, zdali se 

shodují rozměry v projektové dokumentaci. Kontrolují 

se převážně vzdálenosti nosných konstrukcí, jejich svislost 

a rovinnost. Svislost bude mistr kontrolovat pomocí 2m latě, 

kdy nesmí nastat odchylka ± 5 mm na 2 m výšky. Kontrola 
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vodorovnosti horních povrchů, například stěn se provede pomocí 

rotačního laseru. Rotační laser se umístí přibližně do středu 

prostoru mezi měřenými povrchy, automaticky se nastaví 

do vodorovné polohy. Otáčením laseru se znázorní na konstrukci 

rovina, kterou mistr označí bodově tužkou, následně spojí body 

pomocí latě a zjistí váhorys. Od váhorysu se dají metrem odečítat 

jednotlivé výšky horních povrchů. U nízkých konstrukcí bude 

provedena pomocí vodováhy. Musí se dodržet odchylka ± 5  mm 

na 2 m délky. 

 

Obr. rozpětí vzdáleností dle ČSN 73 0210-1 

Četnost kontroly: Tato kontrola se provede na každé zhotovené ucelené části 

konstrukce. 

 

Kontrolní a zkušební bod: 3. Kontrola úpravy napojení na stávající konstrukce 

Způsob kontroly: Mistr zkontroluje všechna místa, kde dojde k napojení 

železobetonových konstrukcí ke stávajícím. Podle 

technologického předpisu vizuálně překontroluje správnost 

provedení napojovacích prvků, případně přeměří jejich správné 

rozmístění a délky pomocí metru.  

Četnost kontroly: Tato kontrola se provede na každé zhotovené ucelené části 

konstrukce. 

 

Kontrolní a zkušební bod: 4. Kontrola výztuže, přejímka 

Způsob kontroly: Stavbyvedoucí spolu s mistrem při přejímce zkontrolují správnost 

třídy ocelových prutů dle identifikačních štítků na základě 

projektové dokumentace. Prověří jejich kvalitu, počet kusů 
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a povrchovou čistotu. Dále zkontrolují způsob, jak a kde bude 

ocelová výztuž skladována. Materiál nesmí být skladován 

na nezpevněné ploše, aby nedošlo ke znehodnocení výztuže. 

Jednotlivé svazky prutů budou uloženy na dřevěné prokládky 

100 x 100 x L a budou roztříděny dle velikosti profilu s výrazným 

označením. Rozměry prutů se kontrolují posuvným měřítkem 

a svinovacím metrem. 

Četnost kontroly: Tato kontrola se provede u každé dodávky výztuže. 

 

Kontrolní a zkušební bod: 5. Kontrola systémového bednění 

Způsob kontroly: Stavbyvedoucí spolu s mistrem zkontrolují neporušenost, čistotu, 

množství, správnost druhu systémového bednění a veškerých jeho 

součástí při dovozu podle dodacího listu. Zkontrolují uložení 

bednění na odvodněné skladovací ploše vyhrazené pro bednění 

dle výkresu zařízení staveniště. Rozměry bednění se přeměří 

svinovacím metrem. 

Četnost kontroly: Tato kontrola se provede při přejímce systémového bednění od 

firmy PERI.. 

 

2.2. Meziopera ční 
 

Kontrolní a zkušební bod: 6. Kontrola armatury před osazením do bednění 

Způsob kontroly: Mistr zkontroluje, zda dopravou a manipulací s výztuží nedošlo 

ke zkřivení a deformaci výztužných vložek, což by mělo vliv 

na jakost výztuže. Dále zkontroluje, že byla výztuž před 

ukládáním do bednění zbavena nečistot (bláta), mastnoty a volné 

rzi. Volné rzi se lze jednoduše zbavit udeřením prutu o zem, 

pozor však na zdeformování prutu, nebo ji lze okartáčovat. Mistr 

náhodně pruty přeměří ocelovým měřítkem s milimetrovým 

dělením. 

Četnost kontroly: Tato kontrola se provede u každého prutu před osazením. 
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Kontrolní a zkušební bod: 7. Kontrola armatury v bednění 

Způsob kontroly: Mistr zkontroluje správnost uložení a navázání výztuže, 

provedení bodových svarů v bednění podle projektové 

dokumentace. Dále zkontroluje i druh, počet, profil, délky rovné 

výztuže a ohybů, tvar třmínků a háky. Poloha výztuže nesmí 

překročit odchylku 20% od hodnoty vyznačené v projektu, 

maximálně však ± 20 mm. Minimální krytí výztuže zajistí podle 

vzorce cn – ∆, kde cn je jmenovité krytí a ∆ se rovná 10 mm. 

Odchylka polohy os prutů v čelech svařovaných koster 

stykovaných na místě je pro průměr do 40 mm ± 5 mm a nad 40 

mm ± 10 mm. Nakonec zkontroluje tuhost celé výztužné kostry 

proti posunutí a poškození vibrací. 

Četnost kontroly: Tato kontrola se provede pro každou ucelenou část konstrukce, 

většinou v úseku mezi pracovními spárami. 

 

Kontrolní a zkušební bod: 8. Kontrola osazení rozvodů a krabic 

Způsob kontroly: Mistr vizuálně a pomocí pásma zkontroluje umístění krabic 

a rozvodů v bednění dle projektové dokumentace. Tolerance 

pro umístění krabic pro elektroinstalace je v ploše stěny ± 40 mm. 

Ověří, zdali je umožněn volný posun protahovacích drátů 

v trubkování. 

Četnost kontroly: Tato kontrola se provede pro každou ucelenou část konstrukce, 

většinou v úseku mezi pracovními spárami. 

 

Kontrolní a zkušební bod: 9. Kontrola zaměřením tvaru a rozměrů bednění 

Způsob kontroly: Mistr provede podle projektové dokumentace kontrolu tvaru 

bednění pomocí výškopisného a polohopisného zaměření všech 

prvků. Dovolená odchylka polohy délky a šířky je ± 12 mm, 

výšková tolerance ± 20 mm, odklon od svislice ± 8 mm a světlý 

rozměr otvorů ± 12 mm. 
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Četnost kontroly: Tato kontrola se provede na každé ucelené části konstrukce, 

většinou v úseku mezi pracovními spárami. 

 

Kontrolní a zkušební bod: 10. Kontrola čistoty, úpravy, tuhosti a těsnosti bednění 

Způsob kontroly: Mistr zkontroluje správnost postupu sestavení bednění z 

veškerých částí dle výkresové dokumentace systému PERI. Dále 

kontroluje stabilitu bednění případně podpěrného lešení, jeho 

těsnost, čistotu, úpravu čel konstrukčních styků a umístění otvorů. 

Rovinnost a těsnost bednění musí být taková, aby při vkládání 

a hutnění jemné součásti betonové směsi jím nepronikly. 

Navlhčením před vlastním betonováním nebo při něm se nesmí 

bednění bortit ani jinak deformovat. Vizuálně ověří, zdali byl 

proveden nátěr odbedňovacím olejem PERI Clean pro snadné 

odbednění dle technologického postupu. Měření bude prováděno 

pomocí vodováhy dl. 2 m, nivelačního přístroje, nivelační latě 

a svinovacího měřícího pásma. 

Četnost kontroly: Tato kontrola se provede pro každou ucelenou část konstrukce. 

 

Kontrolní a zkušební bod: 11. Kontrola betonové směsi při transportbetonu 

Způsob kontroly: Stavbyvedoucí zkontroluje správnost betonové směsi doručené 

v autodomíchávči podle dodacího listu a projektové dokumentace. 

Ověří dodané množství, konzistenci, pevnostní třídu, stupeň 

agresivity prostředí, obsah chloridů, max. zrno kameniva a dobu 

výroby betonové směsi. Betonová směs se musí uložit do bednění 

nejdéle do 90 min při 25°C, nad 25°C do 45 min. Stupeň 

plasticity (S1 – S5) betonové směsi ověří na místě metodou 

sednutí kužele podle Abramse. Poté se odeberou vzorky pro 

laboratorní zkoušky. Při odběru vzorků bude vždy zjištěna 

objemová hmotnost čerstvé betonové směsi a bude uvedena v 

protokolu o odběru vzorků. Pro každý hodnocený celek se musí 

odebrat nejméně 6 vzorků odebraných z různých záměsí. 

Kontrolu vzorků odebraných z šesti náhodných mixů každého 
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celku provede akreditovaná laboratoř. Zkouší se zpracovatelnost 

čerstvé betonové směsi. Odebrané vzorky slouží pro stanovení 

krychelné pevnosti ztvrdlého betonu a jeho vodotěsnosti. 

Zjednodušeně se betonová směs do 150 m³ pro betony C 25 a 

nižší kontroluje na odebraných 3 kostkách ze záměsi (1 zkouška, 

1 kostka). Betonová směs nad 150 m³ do 450 m³ nebo výroba za 1 

týden, pokud je menší pro betony C 30 a vyšší se kontroluje na 6 

kostkách ze záměsi (1 zkouška, 1 kostka). Výsledky zkoušek 

zpracovatelnosti směsi a odběr vzorků pro určení pevnosti 

ztvrdlého betonu a vodotěsnosti jsou zapisovány do laboratorního 

deníku. 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. Sednutí kužele (Abrams) dle ČSN EN 12350-2 

Četnost kontroly: Tato kontrola se provede pro každou ucelenou část konstrukce. 

 

Kontrolní a zkušební bod: 12. Kontrola pracovních a dilatačních spár 

Způsob kontroly: Mistr provede vizuální kontrolu provedení pracovních 

a dilatačních spár, zdali odpovídají řešeným detailům 

v projektové dokumentaci. Zkontroluje osazení těsnících prvků 

podle PD. Šířka dilatační spáry se smí lišit maximálně o ± 5 mm. 

Překontroluje kompletnost, přesnost a upevnění spár v bednění. 

Četnost kontroly: Tato kontrola se provede pro každou ucelenou část konstrukce 

u všech osazených prvků 
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Kontrolní a zkušební bod: 13. Kontrola provedení betonáže 

Způsob kontroly: Mistr při betonáži kontroluje ukládání a zhutňování betonu tak, 

aby veškerá výztuž a zabetonované prvky byly řádně uloženy 

ve zhutněném betonu v mezích dovolených odchylek krytí a aby 

beton dosáhl stanovené pevnosti. Při ukládání a zhutňování bude 

kontrolovat rychlost, aby se zabránilo špatnému spojení vrstev 

a nadměrnému sedání nebo přetěžování bednění vzniklému při 

nadměrné rychlosti. Zkontroluje teplotu směsi v době ukládání, 

aby nebyla nižší než +10°C a okolní teplota neklesla pod +5°C. 

Dále při hutnění vibrátorem kontroluje, zdali se viditelné kruhy 

na povrchu betonové směsi překrývají. Při shozu betonové směsi 

nesmí být výška větší než 1,5 m, aby nedošlo k rozmísení betonu. 

Četnost kontroly: Tato kontrola se provede pro každou ucelenou část konstrukce, 

většinou v úseku mezi pracovními spárami 

 

Kontrolní a zkušební bod: 14. Kontrola ošetření betonu 

Způsob kontroly: Během tuhnutí betonu bude mistr kontrolovat povrch a teplotu 

betonu. Musí být zajištěno pozvolné vypařování vody, bude 

potřeba zakrývat konstrukci a udržovat povrch betonu ve vlhkém 

stavu. Teplota betonu nesmí klesnout pod 0°C dokud beton 

nedosáhne pevnosti v tlaku větší než 5 MPa. 

 

 

 

 

 

 

Nejkratší doba ošetřování betonu podle ČSN EN 1367-1 

Četnost kontroly: Tato kontrola se provede pro každou ucelenou část konstrukce. 
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Kontrolní a zkušební bod: 15. Kontrola odbednění 

Způsob kontroly: Mistr kontroluje dodržení technologické přestávky. Bednění se 

může odstranit, jakmile beton dosáhne pevnosti zachovávající 

tvar konstrukce. Odbedňovat se může, jakmile beton vykazuje 

70% předepsané pevnosti. To jest nejdříve za 3 dny, nejlépe 

za 5 dnů. Při větších a složitějších konstrukcích se může doba 

odbednění prodloužit až na 14 dnů. Po odbednění se musí čerstvý 

beton ošetřovat v závislosti na okolních klimatických 

podmínkách. Musí se chránit před nižšími teplotami než je 5°C. 

Při teplotách nad 27°C se pak provádí kropení vodou, nejlépe 

přikrýt netkanou textilií a tu udržovat konstantně vlhkou. 

Četnost kontroly: Tato kontrola se provede pro každou ucelenou část konstrukce. 

 

2.3. Výstupní 
 

Kontrolní a zkušební bod: 16. Kontrola prostupů 

Způsob kontroly: Mistr provede kontrolu vybetonovaných prostupů přeměřením 

tvaru, rozměrů a jejich polohy podle projektové dokumentace. 

Světlý rozměr otvorů by neměl přesáhnout odchylku ± 12 mm. 

Měření provede pomocí svinovacího pásma. 

Četnost kontroly: Tato kontrola se provede pro každou ucelenou odbedněnou část 

konstrukce. 

 

Kontrolní a zkušební bod: 17. Kontrola svislé geometrické tolerance 

Způsob kontroly: Mistr provede kontrolu půdorysného umístění podle projektové 

dokumentace, povolená odchylka je ± 12 mm. Změří pomocí 

vodováhy odklon od svislice, který musí splnit odchylku 

max. ± 8 mm. Rovinnost svislých konstrukcí se přeměří 2m 

měřičskou latí, dovolená odchylka je ± 6 mm na 2 m. Šířka 

průřezu se smí lišit maximálně o ± 6 mm, jde-li o stěny a ±4 

jedná-li se o sloupy. 
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Četnost kontroly: Tato kontrola se provede pro každou ucelenou část konstrukce. 

 

Kontrolní a zkušební bod: 18. Kontrola vodorovné geometrické tolerance 

Způsob kontroly: Mistr provede kontrolu výškového umístění podle projektové 

dokumentace, povolená odchylka je ± 20 mm. Rovinnost 

vodorovných konstrukcí se přeměří 2m měřičskou latí, dovolená 

odchylka je ± 5 mm na 2 m. Šířka průřezu se smí lišit maximálně 

o ± 6 mm, jde-li o stropy a ±4 jedná-li se o průvlaky. 

Četnost kontroly: Tato kontrola se provede pro každou ucelenou část konstrukce. 

 

Kontrolní a zkušební bod: 19. Kontrola povrchu betonu 

Způsob kontroly: Stavbyvedoucí s mistrem za dohledu technického dozoru 

stavebníka provedou vizuální kontrolu celistvosti povrchu. 

Kontrolují se štěrková hnízda, díry a praskliny. Celková plocha 

pórů smí zabírat maximálně 5%. 

Četnost kontroly: Tato kontrola se provede pro každou ucelenou část konstrukce. 

 

Kontrolní a zkušební bod: 20. Kontrola jakosti materiálů 

Způsob kontroly: Akreditovaná laboratoř provede po 28 dnech na ztvrdlých 

vzorcích dle ČSN EN 12390-3 Zkoušení ztvrdlého betonu – 

část 3: pevnost v tlaku zkušebních těles. Viz kontrolní a zkušební 

bod 11: Kontrola betonové směsi při transportbetonu, 

vyhodnocení výsledků. 

Četnost kontroly: Tato kontrola se provede pro každou ucelenou část konstrukce. 

 

Vysvětlivky jednotlivých zkratek: 

 SD - Stavební deník 

 DL - Dodací list 

 PD - Projektová dokumentace 
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3. Použitá literatura 
 

zákon č. 183/2006 sb. O územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) 

 

Norma jakosti - přehled souvisejících ČSN norem: 

[1] ČSN EN 13670-1  Provádění betonových konstrukcí 

[2] ČSN EN 206-1  Betonové vlastnosti, výroba, ukládání 

[3] ČSN EN 12350-2  Zkoušení čerstvého betonu 

[4] ČSN 73 0205  Geometrická přesnost ve výstavbě 

[5] ČSN 730210-2  Přesnost monolit. betonových konstrukcí 

[6] ČSN EN 10080  Ocel pro výztuž do betonů 
[7] ČSN EN 12390-3  Zkoušení ztvrdlého betonu 

[8] ČSN 730405  Měření posunů stavebních objektů 

[9] ČSN 730420  Přesnost vytyčování stavebních objektů. 



Doklady:

Zápis do 
SD

P

Výsledky konstroly, číslo dokladů, odkaz na záznam ve SD, 
číslo revize apod.

7
Monolitické ŽB konstrukce:                                 
zhotovení armatůry:                                              
- kontrola armatury v bednění

Mistr

Monolitické ŽB konstrukce:                                 
zhotovení armatůry:                                           
- kontrola armatury před osazením do 
bednění

Mistr P, M

Monolitické ŽB konstrukce:                                 
sestavení bednění:                                         
- kontrola osazení rozvodů a krabic

Mistr P, M

Stavebí proces:                                           
předmět kontroly:                                          
popis způsobu kontroly

Kontrolu provede:
Způsob 

kontroly:

PD                           
ČSN EN 13670-1 

Zápis do 
SD

PD                         
ČSN EN 13670-1 

PD                       
ČSN EN 10080            
ČSN EN 13670-1 

C, P, MStavbyvedoucí

Monolitické ŽB konstrukce:                                 
příprava pro provádění prací:                         
- kontrola kót a tvaru stávajících 
nosných konstrukcí

M
E

Z
IO

P
E

R
AČ

N
Í

P.Č.

8

2

Kritérium kvality                  
( norma )

V
S

T
U

P
N

Í

1
Monolitické ŽB konstrukce:                                 
příprava pro provádění prací:                      
- kontrola projektové dokumentace

Stavbyvedoucí, 
mistr

P PD

3

Monolitické ŽB stropy:                                 
příprava pro provádění prací:                              
- kontrola úpravy napojení na stávající 
konstrukce

PD                       
ČSN 730405             
ČSN 730415             
ČSN 730420 

Zápis do 
SD 

certifikát

PD
Zápis do 

SD

Stavbyvedoucí C, P
PD                            

ČSN EN 13670-1         
tech. list dodav.

6

P, M

Monolitické ŽB konstrukce:                                 
příprava pro provádění prací:                           
- kontrola výztuže, přejímka

4

Mistr

Mistr P, M

Zápis do 
SD

Zápis do 
SD  

certifikát

Zápis do 
SD

PD                       
ČSN 73 0202             
ČSN 73 0205             

ČSN 73 0212-1,2

Zápis do 
SD

5

Monolitické ŽB konstrukce:                                 
příprava pro provádění prací:                              
- kontrola systémového bednění 
(přesnost, tuhost, tolerance)



Monolitické ŽB konstrukce:                                 
betonáž:                                                    
- kontrola provedení betonáže

Mistr, TDS C, P
ČSN EN 206-1                 
ČSN EN 13670-1

Zápis do 
SD

PD                             
ČSN EN 13670-1

Zápis do 
SD

15
Monolitické ŽB konstrukce:                                 
odbednění ŽB konstrukce:                                            
- kontrola odbednění

Mistr P ČSN 73 0210-1
Zápis do 

SD

14
Monolitické ŽB konstrukce:                                 
betonáž:                                                      
- kontrola ošetření betonu

Mistr P, T
ČSN EN 206-1         
ČSN EN 13670-1

Zápis do 
SD

16
Monolitické ŽB konstrukce:                                 
skutečné provedení:                                                 
- kontrola prostupů

Stavbyvedoucí, 
mistr, TDS

P, M
PD                            

ČSN 730205
Zápis do 

SD

S, Z

PD                       
ČSN EN 13670-1 
ČSN EN 206-1    
ČSN EN 12350-2

Zápis do 
SD 

certifikát

P, M, T
ČSN 730210-2                  
ČSN EN 13670-1  
ČSN EN 206-1

Zápis do 
SD

11

Monolitické ŽB konstrukce:                                 
betonáž:                                                               
- kontrola betonové směsi při 
transportbetonu

Stavbyvedoucí, 
mistr

10

Monolitické ŽB konstrukce:                                 
sestavení bednění:                                         
- kontrola čistoty, úpravy, tuhosti a 
těsnosti bednění

Mistr

Monolitické ŽB konstrukce:                                 
betonáž:                                                                     
- kontrola pracovních a dilatčních 
spár

Mistr P, M

Monolitické ŽB konstrukce:                                 
sestavení bednění:                                        
- kontrola zaměřením tvaru a rozměrů 
bednění

M
E

Z
IO

P
E

R
AČ

N
Í

V
Ý

S
T

U
P

N
Í

13

12

Mistr
Zápis do 

SD
PD                          

ČSN 73 0210-2
M9



Vysvětlivky jednotlivých zkratek: Norma jakosti - p řehled souvisejících ČSN norem:
TDS  -    Technický dozor stavebníka ČSN EN 13670-1 Provádění betonových konstrukcí
Z  -    Zkouška ČSN EN 206-1 Betonové vlastnosti, výroba, ukládání
S  -    Specialista ČSN EN 12350-2 Zkoušení čerstvého betonu
M  -    Měření ČSN 73 0205 Geometrická přesnost ve výstavbě
C  -    Certifikát ČSN 730210-2 Přesnost monolit. betonových konstrukcí
T  -    Technolog ČSN EN 10080 Ocel pro výztuž do betonů
P  -    Prohlídka ČSN EN 12390-3 Zkoušení ztvrdlého betonu
SD  -    Stavební deník ČSN 730405 Měření posunů stavebních objektů

DL  -    Dodací list ČSN 730420 Přesnost vytyčování stavebních objektů.

PD Projektová dokumentace

20
Monolitické ŽB konstrukce:                                 
skutečné provedení:                                         
- kontrola jakosti materiálů

Stavbyvedoucí, 
mistr

S, Z
PD                       

ČSN EN 12390-3

Zápis do 
SD 

certifikát

19
Monolitické ŽB konstrukce:                                 
skutečné provedení:                                          
- kontrola povrchu betonu

Stavbyvedoucí, 
mistr, TDS

P, M
PD                            

ČSN 730205
Zápis do 

SD

18

Monolitické ŽB konstrukce:                                 
skutečné provedení:                                      
- kontrola vodorovné geometrické 
tolerance

Stavbyvedoucí, 
mistr, TDS

P, M
PD                            

ČSN 730210-2
Zápis do 

SD

17

Monolitické ŽB konstrukce:                                 
skutečné provedení:                                  
- kontrola svislé geometrické 
tolerance

Stavbyvedoucí, 
mistr, TDS

P, M
PD                             

ČSN 730210-2
Zápis do 

SD

V
Ý

S
T

U
P

N
Í
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1. Základní údaje o stavb ě 
 

Identifika ční údaje investora: 

Investor:   REKO a.s.,  

tř. Kpt. Jaroše 26, Brno 

Generální projektant:  Ing. arch. Ladislav Müller 

    IČO: 64496970 

Zodpovědný projektant: Ing. arch. Ladislav Müller 

    Slovákova 11, Brno 

Identifika ční údaje stavby: 

Název stavby:   Nové Medlánky, lokalita V Újezdech – blok ,,F“ 

Místo stavby:   Medlánky, Brno 

Okres:    Brno – město 

Kraj:    Jihomoravský 

Charakter stavby:   novostavba 

Termín zahájení výstavby: 5. 3. 2012 

Termín ukončení výstavby: 26. 6. 2015 

Základní údaje charakterizující stavbu: 

Jedná se o blok ,,F“ obytného souboru Nové Medlánky. Objekt bude vystavěn 

na parcelách číslo 991/84, 991/103, 991/105, 991/131, 991/132, 991/147, 991/464, 

991/465, 991/466 a 991/467 katastrálního území Medlánky. Blok F se skládá z pěti 

půdorysně ustupujících domů F1, F2, F3, F4, F5, ustoupených cca 1,3 m. První blok F1 

a koncový blok F5 mají kosodélníkový a zalomený půdorys o rozměrech cca 

20x16,6 m, ostatní domy mají obdélníkový půdorys s vystupujícím rizalitem. Domy F2, 

F3, F4 mají rozměr půdorysu cca 18,5x19 m, jsou vzájemně výškově posunuty po svahu 

původního terénu. Všechny objekty májí čtyři nadzemní podlaží (resp. tři nadzemní + 

podkroví). Objekt F1 má pouze jedno podzemní podlaží. Objekty F2, F3, F4 a F5 mají 2 

podzemní podlaží. Ve všech těchto patrech jsou umístěny bytové jednotky, kromě 2. PP 

bloku F4 a F5, kde je umístěno podzemní parkoviště. První přízemní podlaží je 

využíváno také pro technické zázemí a pro sklepní kóje.  

Objekt je založen na základové železobetonové desce se železobetonovým 

roštem v kombinaci s vrtanými velkoprůměrovými pilotami průřezu od 600 mm 
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do 1200 mm. Základová deska i rošt jsou z betonu C25/30 vyztuženého betonářskou 

ocelí 10 505 (R) v kombinaci se svařovanými sítěmi Kari. Svislé nosné konstrukce jsou 

navrženy jako kombinace železobetonových stěn a sloupů. Obvodové stěny jsou 

současně navrženy na účinky bočního zemního tlaku. Stěny 1. PP jsou rovněž 

podporovány systémem mohutných železobetonových průvlaků. Hlavní nosné stěny ve 

spodních patrech jsou z železobetonu. O patro výše jsou nosné stěny řešeny jako 

kombinace železobetonových stěn a keramického zdiva Porotherm (obvodové stěny 

P10/M5, vnitřní nosné stěny P15/M10). Ostatní patra jsou vyzděna jen z keramického 

zdiva. Stropní desky a schodiště jsou ve všech podlažích navrženy jako železobetonové 

monolitické z betonu C25/30 vyztuženého betonářskou ocelí 10 505 (R) v kombinaci 

se svařovanými sítěmi Kari. Zastřešení objektu ve tvaru sedlové střechy je navrženo 

pomocí dřevěných vazníků v kombinaci s dřevěnými krokvemi a ocelovými vaznicemi 

uloženými na obvodové a vnitřní nosné stěny 4. NP. 

Zastavěná plocha:  2182,9 m2 

Obestavěný prostor:  32308,96 m3 

 

2. Podrobný popis zkoušek 

2.1. Vstupní 
 

Kontrolní a zkušební bod: 1. Kontrola projektové dokumentace 

Způsob kontroly: Stavbyvedoucí spolu s mistrem zkontroluje úplnost, rozsah 

a správnost projektové dokumentace. Dále zkontrolují platnost 

projektové dokumentace označenou na výkresech. 

Četnost kontroly: Tato kontrola se provede před zahájením všech prací. 

 

Kontrolní a zkušební bod: 2. Kontrola stavební jamy 

Způsob kontroly: Stavbyvedoucí zaměří odchylky stavební jámy od TP. Půdorysné 

rozměry stavební jámy ve vodorovné rovině se mohou odchylovat 

od projektových rozměrů d<100 m ± 50 mm. Kontrolu provede 

ocelovým komparovaným pásmem s milimetrovým dělením. 

Správné svahování se může odchylovat od TP na 3 m délky 
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prohlubně max. 50 mm. Kontrolu provede pomocí 3m latě 

a ocelovým měřítkem s mm dělením. Hloubka stavební jámy 

musí splňovat odchylku max. ± (40 + dmax10-1) mm od TP. 

Odchylky zaměří stavbyvedoucí nivelačním přístrojem 

a nivelační latí. 

Četnost kontroly: Tato kontrola se provede v každé stavební jámě připravené na 

vrtání pilot, všech dilatačních celků. 

 

Kontrolní a zkušební bod: 3. Kontrola pilotovací úrovně 

Způsob kontroly: Stavbyvedoucí s technickým dozorem zaměří odchylky pilotovací 

úrovně od TP. Správná výška pilotovací úrovně se může 

odchylovat max ± (40 + dmax10-1) mm. Zaměří ji stavbyvedoucí 

pomocí nivelačního přístroje a nivelační latí. Rovinnost pilotovací 

úrovně se může odchylovat max. na 3 m +30 mm – 50 mm. 

Zaměří ji stavbyvedoucí 3m latí a ocelovým měřítkem 

s milimetrovým dělením. 

Četnost kontroly: Tato kontrola se provede na každém uceleném úseku. 

 

Kontrolní a zkušební bod: 4. Kontrola vytyčení pilot 

Způsob kontroly: Stavbyvedoucí s technickým dozorem zaměří odchylky os pilot 

ve vodorovné rovině. Osy pilot se od TP mohou vychylovat 

max. ±15mm. Zaměřují pomocí ocelového komparovaného 

pásma s milimetrovým dělením. 

Četnost kontroly: Tato kontrola se provede na každém uceleném úseku. 

 

Kontrolní a zkušební bod: 5. Kontrola betonové směsi 

Způsob kontroly: Stavbyvedoucí zkontroluje dodací listy od každé dodávky. 

Zkontroluje schodu třídy betonu, konzistence betonu, obsah 

chloridů, frakci kameniva, čas naplnění autodomíchávače. 

Četnost kontroly: Tato kontrola se provede při každé dodávce betonové směsi. 
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Kontrolní a zkušební bod: 6. Kontrola výztužné oceli 

Způsob kontroly: Stavbyvedoucí vizuálně zkontroluje třídy ocelových prutů, jejich 

kvalitu, počet kusů a povrch (čistotu). Zkontroluje způsob 

skladování – materiál nesmí být skladován na nezpevněné ploše, 

aby nedošlo ke znehodnocení výztuže, jednotlivé svazky prutů 

budou uloženy na prokládky 100 x 100 x L. Rozměry se 

překontrolují posuvným měřítkem a svinovacím metrem. 

Četnost kontroly: Tato kontrola se provede při každé dodávce výztužné oceli. 

 

2.2. Meziopera ční 
 

Kontrolní a zkušební bod: 7. Kontrola provádění pilot 

Způsob kontroly: Mistr zkontroluje dle TP správné pořadí vrtání pilot. Odchylka 

osy vrtu v hlavě piloty od projektované polohy se může vzniknout 

maximálně o 0,05d nejmenší délky hrany vrtu, maximálně však 

o 100 mm. Odchylku kontroluje svinovacím metrem 

s milimetrovým dělením. Odchylka svislosti vrtné soupravy může 

nastat maximálně 1:50 neboli 2 %. Svislost vrtné soupravy je 

kontrolována pomocí sklonoměru vrtné soupravy a kalibrovanou 

vodováhou, která se přikládá na plášť hydraulického motoru 

ve dvou na sobě kolmých směrech. Odchylka v hloubce vrtu 

může být max. ±0,1 m. Hloubku kontroluje vrtmistr vizuálně 

hloubkoměrem. Dále zkontroluje úpravu hlavy pilot dle PD. 

Vrtmistr kontroluje, zda nástroj není vytahován rychleji, než 

probíhá betonování. Betonování dříku od paty až po pracovní 

úroveň musí být plynulé po celou dobu betonování piloty.  

Průběžný šnek se při vytahování nesmí otáčet, nebo se může 

otáčet ve stejném směru jako při vrtání. 

Četnost kontroly: Tato kontrola se provede u každé zhotovované piloty. 
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Kontrolní a zkušební bod: 8. Kontrola betonové směsi 

Způsob kontroly: Kontrola dodaného množství a konzistence betonu. Při odběru 

vzorků bude vždy zjištěna objemová hmotnost čerstvé betonové 

směsi a uvedena v protokolu o odběru vzorků. Kontrolu vzorků 

odebraných z každého mixu provede akreditovaná laboratoř.  

Zkouší se zpracovatelnost čerstvé betonové směsi, odebrané se 

vzorky slouží pro stanovení krychelné pevnosti ztvrdlého betonu 

a jeho vodotěsnosti. Podrobný popis zkoušky je ve zprávě 

A.4 Kontrolní a zkušební plán pro železobetonové monolitické 

konstrukce. Výsledky zkoušek zpracovatelnosti směsi a odběr 

vzorků pro určení pevnosti ztvrdlého betonu a vodotěsnosti jsou 

zapisovány do laboratorního deníku. Minimální počet zkušebních 

těles je pro jednu sadu zkoušek 3 kusy. 

Četnost kontroly: Tato kontrola se provede v laboratoři na 6-ti vzorcích z každé 

ucelené časti. 

 

Kontrolní a zkušební bod: 9. Kontrola armokošů před osazením 

Způsob kontroly: Mistr vizuálně zkontroluje armaturu, konkrétně správnost použité 

výztuže uvedené v PD, nepoškození manipulací, náhodně ji 

přeměří ocelovým měřítkem s milimetrovým dělením. 

Zkontroluje míru znečistění výztuže olejem, mazivem, barvou 

nebo jinými škodlivými látkami. Dále překontroluje armokoše 

podle výkresové dokumentace: odchylky polohy os prutů v čelech 

svařovaných koster stykovaných na místě mohou být od ± 5 mm 

do průměru 40 mm, požadované krytí kotvící délky bude ± 20 % 

z předepsaných vzdáleností max. 30 mm a bude zajištěno 

distančními válečky připevněnými na armokoš, u vzájemných 

přesahů prutů překontroluje řádné svázání, odchylky polohy styků 

podélných prutů ve směru jejich délky mohou být ± 30 mm. 

Četnost kontroly: Tato kontrola se provede před každým usazením armokoše do 

vybetonované piloty. 
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Kontrolní a zkušební bod: 10. Kontrola osazení armatury 

Způsob kontroly: Mistr zkontroluje zajištění proti posunutí armokoše, změřením 

správného osazení dle PD a změřením kotevní délky výztuže 

armokošů. Přeměří každý úsek svinovacím metrem a posuvným 

měřítkem. 

Četnost kontroly: Tato kontrola se provede po každém osazení armokoše do 

vybetonované piloty. 

 

Kontrolní a zkušební bod: 11. Kontrola geologického profilu 

Způsob kontroly: Mistr zkontroluje složení vrstev vytěžené zeminy z celého vrtu 

prováděné piloty a druh základové půdy v patě každé piloty. 

Kontroly probíhají vizuálně dle ČSN 73 1001, případně provede 

zkoušky geolog. 

 Četnost kontroly: Tato kontrola se provede při vrtu každé piloty. 

 

2.3. Výstupní 
 

Kontrolní a zkušební bod: 12. Kontrola umístění pilot 

Způsob kontroly: Stavbyvedoucí s mistrem zkontrolují odchylky osy piloty v hlavě 

piloty od projektované polohy. Maximální odchylka může být 

± 15 mm. Měření provede mistr pomocí ocelového 

komparovaného pásma s milimetrovým dělením. Zkontrolují 

úrovně vyrovnaného zhlaví pilot. Maximální odchylka může být 

± 15 mm. Měření provedou nivelačním přístrojem a nivelační latí. 

Zkontrolují polohy nosných prutů výztuže. Pruty se mohou 

vychylovat od PD max. o ± 30 mm - kontrolu provede mistr 

pomocí svinovacího metru. Kontrolu výškového osazení výztuže, 

+ 100 mm, - 50 mm, provede mistr pomocí svinovacího metru. 

Četnost kontroly: Tato kontrola se provede na každé ucelené části zhotovených pilot 

před zhotovením bednění základových nosníků. 
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Kontrolní a zkušební bod: 13. Kontrola únosnosti pilot 

Způsob kontroly: Stavbyvedoucí a mistr zkontrolují únosnost pilot dle PD. 

Únosnost základové půdy Rd musí být větší než svislá 

experimentální únosnost Uve. Zkouška únosnosti bude provedena 

pomocí zkušebního zařízení. 

Četnost kontroly: Tato kontrola se provede na každé ucelené části zhotovených pilot 

před zhotovením bednění základových nosníků. 

 

Vysvětlivky jednotlivých zkratek: 

 SD - Stavební deník 

 DL - Dodací list 

 PD - Projektová dokumentace 

  

3. Použitá literatura 
 

zákon č. 183/2006 sb. O územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) 

 

Norma jakosti - přehled souvisejících ČSN norem: 

[1] ČSN EN 13670-1  Provádění betonových konstrukcí 

[2] ČSN EN 206-1  Betonové vlastnosti, výroba, ukládání 

[3] ČSN EN 12350-2  Zkoušení čerstvého betonu 

[4] ČSN 73 0205  Geometrická přesnost ve výstavbě 

[5] ČSN EN 10080  Ocel pro výztuž do betonů 
[6] ČSN EN 12390-3  Zkoušení ztvrdlého betonu 

[7] ČSN 73 3050  Zemní práce – všeobecná ustanovení 

[8] ČSN 73 1002  Pilotové základy 

[9] ČSN 73 1001  Základová půda pod plošnými základy 
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1. Základní údaje o stavb ě 
 

Identifika ční údaje investora: 

Investor:   REKO a.s.,  

tř. Kpt. Jaroše 26, Brno 

Generální projektant:  Ing. arch. Ladislav Müller 

    IČO: 64496970 

Zodpovědný projektant: Ing. arch. Ladislav Müller 

    Slovákova 11, Brno 

Identifika ční údaje stavby: 

Název stavby:   Nové Medlánky, lokalita V Újezdech – blok ,,F“ 

Místo stavby:   Medlánky, Brno 

Okres:    Brno – město 

Kraj:    Jihomoravský 

Charakter stavby:   novostavba 

Termín zahájení výstavby: 5. 3. 2012 

Termín ukončení výstavby: 26. 6. 2015 

Základní údaje charakterizující stavbu: 

Jedná se o blok ,,F“ obytného souboru Nové Medlánky. Objekt bude vystavěn 

na parcelách číslo 991/84, 991/103, 991/105, 991/131, 991/132, 991/147, 991/464, 

991/465, 991/466 a 991/467 katastrálního území Medlánky. Blok F se skládá z pěti 

půdorysně ustupujících domů F1, F2, F3, F4, F5, ustoupených cca 1,3 m. První blok F1 

a koncový blok F5 mají kosodélníkový a zalomený půdorys o rozměrech cca 

20x16,6 m, ostatní domy mají obdélníkový půdorys s vystupujícím rizalitem. Domy F2, 

F3, F4 mají rozměr půdorysu cca 18,5x19 m, jsou vzájemně výškově posunuty po svahu 

původního terénu. Všechny objekty májí čtyři nadzemní podlaží (resp. tři nadzemní + 

podkroví). Objekt F1 má pouze jedno podzemní podlaží. Objekty F2, F3, F4 a F5 mají 2 

podzemní podlaží. Ve všech těchto patrech jsou umístěny bytové jednotky, kromě 2. PP 

bloku F4 a F5, kde je umístěno podzemní parkoviště. První přízemní podlaží je 

využíváno také pro technické zázemí a pro sklepní kóje.  

Objekt je založen na základové železobetonové desce se železobetonovým 

roštem v kombinaci s vrtanými velkoprůměrovými pilotami průřezu od 600 mm 
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do 1200 mm. Základová deska i rošt jsou z betonu C25/30 vyztuženého betonářskou 

ocelí 10 505 (R) v kombinaci se svařovanými sítěmi Kari. Svislé nosné konstrukce jsou 

navrženy jako kombinace železobetonových stěn a sloupů. Obvodové stěny jsou 

současně navrženy na účinky bočního zemního tlaku. Stěny 1. PP jsou rovněž 

podporovány systémem mohutných železobetonových průvlaků. Hlavní nosné stěny ve 

spodních patrech jsou z železobetonu. O patro výše jsou nosné stěny řešeny jako 

kombinace železobetonových stěn a keramického zdiva Porotherm (obvodové stěny 

P10/M5, vnitřní nosné stěny P15/M10). Ostatní patra jsou vyzděna jen z keramického 

zdiva. Stropní desky a schodiště jsou ve všech podlažích navrženy jako železobetonové 

monolitické z betonu C25/30 vyztuženého betonářskou ocelí 10 505 (R) v kombinaci 

se svařovanými sítěmi Kari. Zastřešení objektu ve tvaru sedlové střechy je navrženo 

pomocí dřevěných vazníků v kombinaci s dřevěnými krokvemi a ocelovými vaznicemi 

uloženými na obvodové a vnitřní nosné stěny 4. NP. 

Zastavěná plocha:  2182,9 m2 

Obestavěný prostor:  32308,96 m3 

 

2. Požadavky na staveništ ě 

2.1. Obecné požadavky 

2.1.1. Zajištění staveniště 

  

Staveniště se nachází v zastavěném území, proto bude po celém jeho obvodu 

vybudováno oplocení do výšky 1,8 m. Oplocení bude provizorně zřízeno dřevěnými 

sloupky vzdálenými od sebe maximálně 2,5 m. Plochy mezi sloupky budou vypleteny 

pletivem. Při vymezení staveniště se musí brát ohled na související přilehlé prostory 

a pozemní komunikace s cílem je co nejméně narušit. Brány staveniště budou 

uzamykatelné a každá brána bude označena značkou zákaz vstupu a vjezdu 

nepovolaným fyzickým osobám. Při zhoršené viditelnosti bude po celou dobu provádění 

prací na staveništi zajištěno staveništní osvětlení pro bezpečný stav pracovišť 

a dopravních komunikací. 
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 Při manipulaci a dopravě se všemi materiály, stroji, dopravními prostředky a 

břemeny na staveništi nesmí být ohrožena bezpečnost zdraví fyzických osob zdržujících 

se na staveništi, případně v jeho bezprostřední blízkosti. 

 

2.1.2. Zařízení pro rozvod energie 

  

Na staveništi bude použit proud o nízkém napětí 400/230V. Rozvod elektrické 

energie po staveništi bude označen fólií červené barvy, opatřen chráničkami, veden 

v rýhách a zasypán pískem. Všechna zařízení budou používána tak, aby nebyla zdrojem 

nebezpečí vzniku požáru nebo výbuchu, z tohoto důvodu budou opatřena výstražnými 

značkami. 

 Dočasná elektrická zařízení na staveništi musí splňovat normové požadavky, 

tedy budou podrobována pravidelným revizním zkouškám každý měsíc. Hlavní vypínač 

elektrického zařízení bude umístěn vedle stavebních buněk, viz výkres B.3 Zařízení 

staveniště z důvodu včasného zásahu. Všechny fyzické osoby na staveništi budou s jeho 

umístěním seznámeny. 

 

2.1.3. Požadavky na venkovní pracoviště na staveništi 

  

Materiál bude skladován na pevných plochách, jak je popsáno v kapitole 

2.3.1 Skladování a manipulace s materiálem, z důvodu zamezení nebezpečí ohrožení 

fyzických osob, majetku nebo životního prostředí. 

 Vedoucí čety přeruší práci, pokud by vedlo její pokračování k ohrožení životů 

nebo zdraví fyzických osob na staveništi nebo v jeho okolí. Dále je povinen přerušit 

práce, pokud by vedla k ohrožení majetku nebo životního prostředí vlivem nepříznivých 

povětrnostních podmínek, nevyhovujícího stavu technické konstrukce nebo stroje, 

živelné události, popřípadě jiných nepředvídatelných okolností. 

 Při přerušení práce zajistí vedoucí čety provedení nezbytných opatření k ochraně 

zdraví fyzických osob a vyhotoví zápis o provedených opatřeních. 
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 Všechny osoby pracující ve výškách budou seznámeny s pravidly dorozumívání 

pro případ nehody a stanoví si účinnou formu dohledu pro včasné poskytnutí první 

pomoci v podobě dokladu. 

 

2.2. Bližší minimální požadavky na BOZP p ři provozu a 
používání stroj ů a nářadí na staveništi  

2.2.1. Obecné požadavky na obsluhu strojů 

  

Před použitím jakéhokoli stroje seznámí mistr obsluhu s místními a pracovními 

podmínkami, které mají vliv na bezpečnost práce, zejména na umístění podzemních 

vedení technického vybavení.  

Při provozu stroje obsluha zajišťuje stabilitu stroje v průběhu všech jeho 

pracovních činností. Je-li stroj vybaven stabilizátory, táhly nebo závěsy, jsou tyto 

v pracovní poloze nastaveny v souladu s návodem k používání a zajištěny proti 

zaboření, posunutí nebo uvolnění. 

  Stroje, při jejichž činnosti vznikají vibrace, lze používat jen takovým způsobem 

a na takových staveništích, kde nehrozí nebezpečné přenášení vibrací působících škody 

na blízkých stavbách, výkopech, podzemním vedení, zařízení, apod. 

 

2.2.2. Stroje pro zemní práce 

  

Stroj se pohybuje nebo vykonává pracovní činnost v takové vzdálenosti 

od okraje svahů a výkopů, aby s ohledem na únosnost půdy nedošlo k jeho zřícení. 

Pokud tato vzdálenost není stanovena v technologickém postupu, stanoví ji 

zhotovitelem pověřená fyzická osoba před zahájením prací. Pod stěnou nebo 

svahem stroj pojíždí nebo vykonává pracovní činnost v takové vzdálenosti, 

aby nevzniklo nebezpečí jeho zasypání. Při použití více strojů na jednom pracovišti je 

mezi nimi zachována taková vzdálenost, aby nedošlo ke vzájemnému ohrožení provozu 

strojů. Při jízdě ze svahu a při práci na svahu obsluha stroje používá bezpečnou 

techniku jízdy tak, aby nedošlo k nebezpečnému posunutí těžiště stroje a ztrátě jeho 

stability. 
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 Při nakládání materiálu na dopravní prostředek lze manipulovat s pracovním 

zařízením stroje pouze nad ložnou plochou tak, aby nebylo do dopravního prostředku 

naráženo. Nelze-li se při nakládání vyhnout manipulaci pracovním zařízením stroje nad 

kabinou dopravního prostředku, je nutno zajistit během nakládání, aby se v kabině 

vozidla nezdržovaly žádné fyzické osoby. Ložnou plochu je nutno nakládat 

rovnoměrně. 

 Při jízdě stroje s naloženým materiálem je pracovní zařízení ustaveno, případně 

zajištěno v přepravní poloze tak, aby nedošlo k nebezpečné ztrátě stability stroje 

a omezení výhledu obsluhy. 

 Převisy, které při rýpání případně vzniknou, je nutno neprodleně odstranit. 

Lopata stroje smí být čištěna jen při vypnutém motoru stroje a na místě, kde nehrozí 

sesuv zeminy. 

 

2.2.3. Míchačky 

  

Před uvedením do provozu bude míchačka řádně ustavena a zajištěna 

v horizontální poloze. Míchačka bude plněna pouze při rotujícím bubnu. Při ručním 

vhazování složek směsi do míchačky je lopatou zakázáno zasahovat do rotujícího 

bubnu. Buben míchačky není dovoleno čistit za chodu nářadím nebo předměty 

drženými v ruce. Konce ručního nářadí nesmí být vkládány do rotujícího bubnu. 

Obsluha nevstupuje do prostoru ohroženého pohybem násypného koše. 

Při opravách, údržbě a čištění míchaček vybavených násypným košem je dovoleno 

vstoupit pod koš jen tehdy, je-li koš bezpečně mechanicky zajištěn v horní poloze 

řetězem, hákem, vzpěrou nebo jiným ochranným prostředkem. Vstupovat na konstrukci 

míchačky se smí jen tehdy, je-li stroj odpojen od přívodu elektrické energie. 

 

2.2.4. Dopravní prostředky pro přepravu betonových směsí 

  

Před jízdou, zejména po ukončení plnění nebo vyprazdňování přepravního 

zařízení (autodomíchávače), zkontroluje řidič dopravního prostředku zajištění 
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výsypného zařízení v přepravní poloze, popřípadě je v této poloze v souladu s návodem 

k používání zajistí. 

Při přejímce a při ukládání směsi bude vozidlo umístěno na přehledném 

a dostatečně únosném místě bez překážek, které by ztěžovaly manipulaci a potřebnou 

vizuální kontrolu. 

 

2.2.5. Čerpadla směsi a strojní omítačky 

 

Potrubí, hadice, dopravníky, skluzné a vibrační žlaby a jiná zařízení pro dopravu 

betonové směsi musí být vedeny a zajištěny tak, aby nezpůsobily přetížení nebo 

nadměrné namáhání - například lešení, bednění, stěny výkopu nebo konstrukčních částí 

stavby. Víko tlakové nádoby nelze otvírat, pokud nebyl přetlak uvnitř nádoby zrušen 

podle návodu k používání (například odvzdušňovacím ventilem). Vyústění potrubí na 

čerpání směsi musí být spolehlivě zajištěno proti riziku zranění fyzických osob 

následkem jeho nenadálého pohybu a vlivem dynamických účinků dopravované směsi, 

aby bylo toto riziko minimalizováno. 

Při použití stříkací pistole strojní omítačky má obsluha stabilní postavení. 

Při strojním čerpání malty musí být zajištěn vhodný způsob dorozumívání mezi 

fyzickými osobami, které provádějí nanášení malty a obsluhou čerpadla. 

Strojní zařízení není dovoleno čistit a rozebírat pod tlakem. Pro dopravu směsí k 

čerpadlu musí být zajištěn bezpečný příjezd nevyžadující složité a opakované couvání 

vozidel. Při provozu čerpadel není dovoleno přehýbat hadice, manipulovat se spojkami 

a ručně přemisťovat hadice a potrubí, nejsou-li pro to konstruovány, vstupovat 

na konstrukci čerpadla a do nebezpečného prostoru u koncovky hadice. 

Autočerpadlo musí být umístěno tak, aby obslužné místo bylo přehledné 

a v prostoru manipulace s výložníkem a potrubím se nenacházely překážky ztěžující 

tuto manipulaci. Při použití děleného výložníku musí být autočerpadlo umístěno tak, 

aby je nebylo nutno zbytečně přemísťovat a byla dodržena bezpečná vzdálenost 

od okrajů výkopů, podpěr lešení a jiných překážek. V pracovním prostoru výložníku 

autočerpadla se nikdo nesmí zdržovat. Výložník autočerpadla nelze používat ke 

zdvihání a přemísťování břemen. Manipulace s rozvinutým výložníkem (výložníková 

ramena s potrubím a hadicemi) smí být prováděna jen při zajištění stability autočerpadla 
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sklápěcími a výsuvnými opěrami (stabilizátory) v souladu s návodem k používání. 

Přemisťovat autočerpadlo lze jen s výložníkem složeným v přepravní poloze. 

 

2.2.6. Vibrátory 

  

Délka pohyblivého přívodu mezi napájecí jednotkou a částí vibrátoru, která je 

držena v ruce nebo ručně ovládána, bude nejméně 10 m. Totéž platí o délce pohyblivého 

přívodu mezi napájecí jednotkou a motorovou jednotkou, jestliže motorová jednotka je 

mezi napájecí jednotkou a částí vibrátoru drženou v ruce. 

  Ponoření vibrační hlavice ponorného vibrátoru a její vytažení ze zhutňovaného 

betonu se provádí jen za chodu vibrátoru. Ohebný hřídel vibrátoru nesmí být ohýbán 

v oblouku o menším poloměru, než je stanoveno v návodu k používání. 

 

2.2.7. Stavební výtahy 

 

Stavební plošinové výtahy budou v průběhu provozu každý měsíc kontrolovány 

mistrem s cílem zajistit jejich bezpečný provoz. 

Proti samovolnému pohybu musí být stroj po ukončení práce zajištěn v souladu 

s návodem k používání, například zakládacími klíny, pracovním zařízením spuštěným 

na zem nebo zařazením nejnižšího rychlostního stupně a zabrzděním parkovací brzdy. 

Rovněž při přerušení práce musí být stroj zajištěn proti samovolnému pohybu alespoň 

zabrzděním parkovací brzdy nebo pracovním zařízením spuštěným na zem. 

Obsluha stroje, která se hodlá vzdálit od stroje tak, že nemůže v případě potřeby 

okamžitě zasáhnout, učiní v souladu s návodem k používání opatření, která zabrání 

samovolnému spuštění stroje či jeho neoprávněnému užití jinou fyzickou osobou, 

jako jsou uzamknutí kabiny a vyjmutí klíče ze spínací skříňky nebo uzamknutí ovládání 

stroje. 
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2.2.8. Společná ustanovení o zabezpečení strojů při přerušení a 
ukončení práce 

  

Obsluha stroje bude zaznamenávat závady stroje nebo provozní odchylky 

zjištěné v průběhu předchozího provozu či používání stroje a s případnými závadami 

bude řádně seznámena i střídající obsluha. 

Proti samovolnému pohybu bude stroj po ukončení práce zajištěn v souladu 

s návodem k používání například zakládacími klíny, pracovním zařízením spuštěným na 

zem nebo zařazením nejnižšího rychlostního stupně a zabrzděním parkovací brzdy. 

Rovněž při přerušení práce bude stroj zajištěn proti samovolnému pohybu alespoň 

zabrzděním parkovací brzdy nebo pracovním zařízením spuštěným na zem. 

Obsluha stroje, která se hodlá vzdálit od stroje tak, že nemůže v případě potřeby 

okamžitě zasáhnout, učiní v souladu s návodem k používání opatření, která zabrání 

samovolnému spuštění stroje a jeho neoprávněnému užití jinou fyzickou osobou, 

tj. uzamknutí kabiny a vyjmutí klíče ze spínací skříňky nebo uzamknutí ovládání stroje. 

Stroj musí být odstaven na vhodné stanoviště, kde nezasahuje do komunikací, 

kde není ohrožena stabilita stroje a kde stroj není ohrožen padajícími předměty 

ani činností prováděnou v jeho okolí. Pro tento účel bude zřízena na staveništi zpevněná 

parkovací plocha, viz výkres B.3 Zařízení staveniště. 

 

2.2.9. Přeprava strojů 

 

Přeprava, nakládání, skládání, zajištění a upevnění všech strojů nebo jejich 

pracovního zařízení se provádí podle pokynů a postupů uvedených v návodu 

k používání. Jedná se o 2 věžové jeřáby, pásový dozer, rypadlo, nakladač a těžký válec. 

Při přepravě stroje na ložné ploše dopravního prostředku se na stroji ani na ložné 

ploše dopravního prostředku nezdržují fyzické osoby. 

Při přepravě stroje na ložné ploše dopravního prostředku jsou pracovní zařízení 

zajištěna proti podélnému i bočnímu posuvu a také proti převržení. 

Dopravní prostředek bude při nakládání a skládání stroje postaven na pevném 

podkladu, bezpečně zabrzděn a mechanicky zajištěn proti nežádoucímu pohybu. 
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Při napojení přívěsu řidič tažného vozidla zacouvá na doraz závěsného zařízení 

a umožní fyzické osobě, která připojování provádí, provést všechny nezbytné 

manipulace se závěsným zařízením stroje teprve na pokyn náležitě poučené navádějící 

fyzické osoby. Po dorazu je tažné vozidlo zabrzděno. 

 

2.3. Požadavky na organizaci práce a pracovní postu py 

2.3.1. Skladování a manipulace s materiálem 

  

Bezpečný přísun a odběr materiálu bude zajištěn v souladu s postupem prací. 

Materiál bude skladován podle podmínek stanovených výrobcem, přednostně v takové 

poloze, ve které bude zabudován do stavby, viz výkres B.3 Zařízení staveniště.  

Místa určená k vázání, odvěšování a manipulaci s materiálem budou bezpečně 

přístupná. Skladovací plochy budou rovné, odvodněné a zpevněné. Rozmístění 

skladovaných materiálů, rozměry a únosnost skladovacích ploch včetně dopravních 

komunikací musí odpovídat rozměrům a hmotnosti skladovaného materiálu a použitých 

strojů.  

Materiál bude uložen tak, aby po celou dobu skladování byla zajištěna jeho 

stabilita a nedocházelo k jeho poškození. Prvky, které na sebe při skladování těsně 

doléhají a nejsou vybaveny pro bezpečné uchopení například oky, háky nebo držadly, 

budou vždy vzájemně proloženy podklady. Jako podkladů není dovoleno používat 

kulatinu ani vrstvené podklady tvořené dvěma nebo více prvky volně položenými 

na sebe. Při ručním ukládání a odebírání budou sypké hmoty navršeny do výšky nejvýše 

2m, z důvodu ručního odběru. Sypké hmoty v pytlích se ručně ukládají do výšky 

nejvýše 1,5 m. Okraje úložiště hromad narovnaných pytlů budou zajištěny stěnami. 

S odpady je nutno nakládat v souladu s požadavky stanovenými zvláštním 

právním předpisem. Viz zpráva A.2 Technická zpráva zařízení staveniště - kapitola  

Vliv na životní prostředí. 

 

 

 



126 
 

2.3.2. Příprava před zahájením zemních prací 

  

Na základě údajů uvedených v projektové dokumentaci musí být vytyčeny trasy 

technické infrastruktury, zejména energetických a komunikačních vedení, vodovodní 

a strokové sítě. 

 Rozmístění stavební jámy a její rozměry jsou patrné z přílohy B.4 Výkres 

výkopů. Stěny výkopu jsou svahovány ve spádu 1:1. Tento spád je určen dle třídy 

zeminy a zabrání jejím sesuvům. Přítoku vody do stavební jámy bude zabráněno 

vodním příkopem vytvořeným okolo stavební jámy. Tvar a velikost vodního příkopu je 

patrný z přílohy B.3 Zařízení staveniště. 

 S druhy vedení technického vybavení, jejich trasami a ochrannými pásmy, dále 

podmínkami provádění zemních prací v těchto pásmech budou všechny fyzické osoby 

provádějící zemní práce seznámeny. 

 Při odstraňování poruch, při haváriích či při jednoduchých ručních pracích určí 

fyzická osoba pověřená zhotovitelem ještě před zahájením prací způsob zajištění 

technické infrastruktury a udělá opatření k zajištění bezpečnosti práce. 

 

2.3.3. Zajištění výkopových prací 

 

Na staveništi bude zamezen vstup nepovolaným osobám, dále budou proti pádu 

fyzických osob do hloubky zajištěny okraje výkopů v těch místech, kde se vnější okraj 

dopravní komunikace přibližuje k okraji výkopu na vzdálenost menší než 1,5 m. 

Přes výkop hlubší než 0,5 m bude zřízen přechod o šířce nejméně 0,75 m, nepřesahuje-li 

hloubka výkopu 1,5 m, bude přechod opatřen zábradlím alespoň po jedné straně, v 

ostatních případech po obou stranách. 

 Okraj výkopu bude ohraničen vodním příkopem ve vzdálenosti min. 0,5 m. 

Za touto hranou nedojde k žádnému zatěžování hrany výkopu. Ke všem výškám 

výkopové jámy budou přivedeny nájezdové rampy o sklonu 18%.  
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2.3.4. Provádění výkopových prací 

 

 Před prvním vstupem fyzických osob do výkopu nebo po přerušení práce delším 

než 24 hodin prohlédne zhotovitel, nebo jiná osoba jím pověřená stav stěn výkopu 

a přístupů. 

 Při provádění výkopových prací se nikdo nesmí zdržovat v ohroženém prostoru, 

zejména při ručním začišťováním výkopu, nebo při přepravě materiálu do výkopu 

a z výkopu. Prostor ohrožení stroje znamená maximální dosah stroje zvětšený 

o dva metry. 

 Větší balvany, zbytky stavebních konstrukcí nebo nesoudržné materiály 

ve stěnách výkopů, které by mohly svým tlakem uvolnit zeminu, musí být neprodleně 

zajištěny proti uvolnění nebo odstraněny. 

 Při zajištění nebezpečných předmětů, munice nebo výbušiny musí být práce 

ve výkopu přerušena až do doby odstranění nebo zajištění těchto předmětů. 

 Po dobu přerušení výkopových prací zhotovitel zajišťuje pravidelnou odbornou 

kontrolu a nezbytnou údržbu zábran a bezpečnostních značek zajišťujících bezpečnost 

fyzických osob u výkopů. 

 

2.3.5. Svahování výkopů 

 

 Sklony svahů výkopů jsou určeny se zřetelem na geologické a provozní 

podmínky na 1:1 viz příloha B.4 Výkres výkopů. Vedoucí čety pověřený zhotovitelem 

stavby změní sklon svahovaných výkopů v případě, že dojde ke změně geologických 

nebo hydrogeologických podmínek, nebo pokud vzniknou pochybnosti o stabilitě 

svahu. Nikdy nesmí dojít k podkopání svahů. 

 Za nepříznivé povětrnostní situace, při které může být ohrožena stabilita svahu, 

se nikdo nesmí zdržovat na svahu ani pod svahem. 

 Pracovat na více výškových stupních současně bude umožněn, pokud bude 

zajištěna minimální vzdálenost od všech strojů, tzn. manipulační dosah plus 2m. 
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2.3.6. Betonářské práce 

 

a) Bednění 

 Bednění bude těsné, únosné a prostorově tuhé. Bednění bude v každém stadiu 

montáže i demontáže zajištěno proti pádu jeho prvků a částí. Při jeho montáži, 

demontáži a používání se postupuje v souladu s průvodní dokumentací výrobce PERI 

ohledem na bezpečný přístup a zajištění proti pádu osob. Podpěrné konstrukce bednění, 

jako jsou stojky a rámové podpěry, budou mít dostatečnou únosnost, aby vyhověli 

zatížení samotné betonové konstrukce. 

Podpěrné konstrukce budou navrženy a montovány tak, aby je bylo možno při  

odbedňování postupně odstraňovat a uvolňovat bez nebezpečí - viz zpráva 

A.3 Technologický předpis pro provedení zemních prací a spodní hrubé stavby – 

kapitola Technologický postup. 

Před zahájením betonářských prací bude bednění jako celek a i jeho části, 

zejména podpěry, řádně prohlédnuty mistrem a zjištěné závady odstraněny. O předání 

a převzetí hotové konstrukce bednění a její kontrole provede mistr písemný záznam. 

 

b) Přeprava a ukládání betonové směsi 

 Při přečerpávání betonové směsi do přepravníků nebo zásobníků a při jejím 

ukládání do konstrukce je nutno pracovat z bezpečných pracovních podlah, aby byla 

zajištěna ochrana fyzických osob hlavně proti pádu z výšky nebo do hloubky, proti 

zavalení a zalití betonovou směsí. 

Vedoucí čety zajistí provádění kontroly stavu podpěrné konstrukce bednění 

v průběhu betonáže. Zjištěné závady musí být bezodkladně odstraňovány. 

 

c) Odbedňování 

 Ohrožený prostor odbedňovacích prací je nutno zajistit proti vstupu 

nepovolaných fyzických osob značením. Součásti bednění se bezprostředně 

po odbednění ukládají do skladu bednění, aby nebyly zdrojem nebezpečí úrazu 

a nepřetěžovaly konstrukci. 
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d) Práce železářské 

 Prostory, stroje, přípravky a jiná zařízení pro výrobu armatury budou 

uspořádány tak, aby fyzické osoby nebyly ohroženy pohybem materiálu a jeho 

ukládáním. Při stříhání několika prutů současně budou pruty zajištěny v pevné poloze 

konstrukcí stroje. Při stříhání a ohýbání prutů nesmí být stroj přetěžován. Pruty budou 

upevněny nebo zajištěny, aby nedošlo k ohrožení fyzických osob. 

 

2.3.7. Zednické práce 

  

Stroje pro výrobu, zpracování a přepravu malty budou na staveništi umístěny 

tak, aby při provozu nemohlo dojít k ohrožení fyzických osob. 

Materiál připravený pro zdění bude uložen, aby pro práci zůstal volný pracovní 

prostor šířky nejméně 0,6 m. 

Na právě vyzdívanou stěnu se nesmí vstupovat nebo ji jinak zatěžovat, a to ani 

při provádění kontroly svislosti zdiva a vázání rohů. 

Na pracovištích a přístupových komunikacích, na nichž jsou fyzické osoby 

vykonávající zednické práce vystaveny nebezpečí pádu z výšky, zajistí vedoucí čety 

dodržení bližších požadavků stanovených v kapitole práce ve výškách. 

Vstupovat na osazené prefabrikované vodorovné nosné konstrukce se smí jen 

tehdy, jsou-li zabezpečeny proti uvolnění a sesunutí. 

 

3. Požadavky na zp ůsob organizace práce p ři práci ve výškách 

3.1. Zajišt ění proti pádu technickou konstrukcí 
 

Způsob zajištění a rozměry technických konstrukcí (dále jen "konstrukce") 

musejí odpovídat povaze prováděných prací, předpokládanému namáhání a musí 

umožňovat bezpečný průchod. Výběr vhodných přístupů na pracoviště ve výšce musí 

odpovídat četnosti použití, požadované výšce místa práce a době jejího trvání. Zvolené 

řešení musí umožňovat evakuaci v případě hrozícího nebezpečí. Pohyb na pracovních 
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podlahách a dalších plochách ve výšce a přístupy k nim nesmí vytvářet žádná další 

rizika pádu. 

V závislosti na způsobu zajištění a typu konstrukce musí být přijata odpovídající 

opatření ke snížení rizik spojených s jejím používáním. Volné okraje musí být zajištěny 

osazením konstrukce ochrany proti pádu vhodně uspořádané, dostatečně vysoké a pevné 

k zabránění nebo zachycení pádu z výšky. Při použití záchytných konstrukcí je nutno 

dbát na zamezení úrazů zaměstnanců při jejich zachycení. Konstrukce ochrany proti 

pádu může být přerušena pouze v místech žebříkových nebo schodišťových přístupů. 

Požadavky na uspořádání, montáž, demontáž, zajištění stability a únosnosti, na 

používání a kontrolu konstrukce jsou obsaženy v průvodní, popřípadě provozní 

dokumentací. 

Zábradlí se skládá alespoň z horní tyče (madla) a zarážky u podlahy (ochranné 

lišty) o výšce minimálně 0,15 m. Je-li výška podlahy nad okolní úrovní větší než 2 m, 

musí být prostor mezi horní tyčí (madlem) a zarážkou u podlahy zajištěn proti 

propadnutí osob osazením jedné nebo více středních tyčí, případně jinou vhodnou 

výplní, s ohledem na místní a provozní podmínky. Za dostatečnou se považuje výška 

horní tyče (madla) nejméně 1,1 m nad podlahou, nestanoví-li zvláštní právní předpisy 

jinak. 

Jestliže provedení určité pracovní operace vyžaduje dočasné odstranění 

konstrukce ochrany proti pádu, musí být po dobu provádění této operace přijata účinná 

náhradní bezpečnostní opatření. Práce ve výškách a nad volnou hloubkou nesmí být 

zahájena, dokud nejsou tato opatření provedena. Bezprostředně po dočasném přerušení 

nebo ukončení příslušné pracovní operace se odstraněná konstrukce ochrany proti pádu 

opět osadí. 

Na okrajích stavební konstrukce ve výšce druhého podlaží a vyšší bude zřízena 

ochrana volného okraje pomocí lehkého pracovního lešení PERI ASG 160 kolem celého 

obvodu. Součástí tohoto lešení je výklopné zábradlí výšky 160 mm, které splňuje 

minimální výšku zábradlí. 

 Pokud bude z nějakých důvodů nutno dočasně toto lešení odebrat, budou 

po dobu provádění této operace přijata účinná náhradní bezpečnostní opatření, 

tj. zajištění pracovníků lanovou výstrojí. Práce ve výškách nesmí být zahájena, dokud 
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nejsou tato opatření provedena. Bezprostředně po dočasném přerušení nebo ukončení 

příslušné pracovní operace se odstraněná konstrukce ochrany proti pádu opět osadí. 

 

3.2. Zajišt ění proti pádu osobními ochrannými 
pracovními prost ředky 
 

Zaměstnavatel zajistí, aby zvolené osobní ochranné pracovní prostředky 

odpovídaly povaze prováděné práce. 

 Při zhotovení střešní konstrukce budou všichni dělníci pracující na střeše 

zajištěni lanovou výstrojí připevněnou k jednotlivým kotvícím bodům. Osobní ochranné 

pracovní prostředky se používají v souladu s návody k používání dodanými výrobcem 

tak, že je pád bezpečně zachycen a zachyceného zaměstnance lze neprodleně 

a bezpečně vyprostit, popřípadě dopravit do bezpečného místa. K zachycení pádu musí 

dojít v dostatečné výšce nad překážkou (terénem, podlahou, konstrukcí apod.), aby se 

vyloučilo zranění zaměstnance. Zaměstnanec se musí před použitím osobních 

ochranných pracovních prostředků přesvědčit o jejich kompletnosti, provozuschopnosti 

a nezávadném stavu. 

Stavbyvedoucí zajistí, aby zaměstnanec provádějící práce při použití osobních 

ochranných pracovních prostředků proti pádu byl pro předpokládané činnosti vyškolen, 

zejména pak pro vyprošťovací postupy při mimořádných událostech. 

 

3.3. Používání žeb říků 
 

 Při výstupu, sestupu a práci na žebříku bude zaměstnanec obrácen obličejem 

k žebříku a v každém okamžiku musí mít možnost bezpečného uchopení za spolehlivou 

oporu.  Po žebříku mohou být vynášena (snášena) jen břemena o hmotnosti do 15 kg. 

Po žebříku nesmí vystupovat (sestupovat) ani na něm pracovat současně více než jedna 

osoba. Žebřík nesmí být používán jako přechodový můstek. Žebříky používané pro 

výstup (sestup) budou svým horním koncem přesahovat výstupní (nástupní) plošinu 

nejméně o 1,1 m. Sklon žebříku nesmí být menší než 2,5 : 1, za příčlemi bude volný 

prostor alespoň 0,18 m a u paty žebříku ze strany přístupu bude zachován volný prostor 

alespoň 0,6 m. 



132 
 

Přenosný žebřík bude postaven na stabilním, pevném, dostatečně velkém, 

nepohyblivém podkladu tak, aby příčle byly vodorovné. U přenosných žebříků bude 

zabráněno jejich podklouznutí zajištěním bočnic na horním nebo dolním konci použitím 

protiskluzových přípravků. 

Na žebříku smí zaměstnanec pracovat jen v bezpečné vzdálenosti od jeho 

horního konce, za kterou se u žebříku opěrného považuje vzdálenost chodidel 

nejméně 0,8 m. 

 

3.4. Zajišt ění proti pádu p ředmětů a materiálu 
 

Materiál, nářadí a pracovní pomůcky budou uloženy, popřípadě skladovány 

ve výškách tak, aby byly po celou dobu uložení zajištěny proti pádu, sklouznutí nebo 

shození jak během práce, tak po jejím ukončení. 

Pro upevnění nářadí a uložení drobného materiálu (hřebíky, šrouby apod.) budou 

dělníci používat vhodnou výstroj. 

 

3.5. Zajišt ění pod místem práce ve výšce a v jeho okolí 
 

Ohrožený prostor musí mít šířku od volného okraje pracoviště nejméně 2 m 

při práci ve výšce od 10 m do 20 m.  

 

3.6. Dočasné stavební konstrukce 
 

Dočasné stavební konstrukce lze užívat pouze po jejich náležitém předání 

vedoucím čety odpovědným za jejich montáž a převzetí do užívání mistrem 

odpovědným za jejich užívání. O předání a převzetí vyhotoví předávající na základě 

odborné prohlídky zápis potvrzující úplné dokončení a vybavení dočasné stavební 

konstrukce. 

Dočasné stavební konstrukce budou podrobovány pravidelným měsíčním 

prohlídkám. Pokud by nastaly mimořádné okolnosti, které mohly mít nepříznivý vliv na 
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bezpečnost lešení (například nepříznivá povětrnostní situace), bude odborná prohlídka 

provedena bezodkladně. 

Lešení lze montovat, demontovat nebo podstatným způsobem přestavovat jen 

v souladu s návodem na montáž a demontáž od firmy PERI a.s. a pod vedením mistra 

seznámeného s tímto systémem. Provádět uvedené činnosti mohou pouze zaměstnanci, 

kteří byli vyškoleni a jejich znalosti a dovednosti byly ověřeny.  

 

3.7. Shazování p ředmětů a materiálu 
 

Nelze shazovat předměty a materiál v případě, kdy není možné bezpečně 

předpokládat místo dopadu, jakož ani předměty a materiál, které by mohly zaměstnance 

strhnout z výšky. 

 

3.8. Přerušení práce ve výškách 
 

Při nepříznivé povětrnostní situaci je vedoucí čety povinen zajistit přerušení 

prací. Za nepříznivou povětrnostní situaci, která výrazně zvyšuje nebezpečí pádu nebo 

sklouznutí, se při pracích ve výškách považuje: 

a) bouře, déšť, sněžení nebo tvoření námrazy, 

b) čerstvý vítr o rychlosti nad 8 m.s-1 (síla větru 5 stupňů Bf) při práci 

na zavěšených pracovních plošinách, pojízdných lešeních, žebřících nad 5 m 

výšky práce a při použití závěsu na laně u pracovních polohovacích systémů; 

v ostatních případech silný vítr o rychlosti nad 11 m.s-1 (síla větru 6 stupňů Bf), 

c) dohlednost v místě práce menší než 30 m, 

d) teplota prostředí během provádění prací nižší než -10 st. C. 

 

3.9. Školení zam ěstnanc ů 
 

Zaměstnavatel poskytne zaměstnancům v dostatečném rozsahu školení 

o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci ve výškách, zejména pokud jde o práce 

ve výškách nad 1,5 m. Proškoleni musí být všichni zaměstnanci využívající při výkonu 
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své činnosti zajištění proti pádu technickou konstrukcí nebo budou zajištěni osobními 

ochrannými pracovními prostředky. 
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Nařízení vlády 362/2005 Sb. o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při 

práci na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky. 
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1. Objasn ění problematiky 
 

Náplní mé specializace je vytvoření výkresu alternativního návrhu krovu nad 

4. NP bloku F3 bytového domu, který stavebně technologický řeším ve své diplomové 

práci. Zastřešení objektu ve tvaru sedlové střechy je navrženo kombinací dřevěných 

vazníků s dřevěnými krokvemi ocelovými vaznicemi uloženými na obvodové a vnitřní 

nosné stěny 4. NP. Dřevěné vazníky o rozměrech 10 – 12 m je nutno usazovat na 

ocelové vaznice jeřábem, jejich počet se průměrně pohybuje kolem 22 kusů na jeden 

blok hlavního stavebního objektu. Osazování všech těchto vazníku značně zaměstnává 

věžový jeřáb, který potom není schopen zásobovat další rozestavěné bloky stavebním 

materiálem.  

 

2. Záměr 
 

Mým záměrem bylo zjednodušit konstrukci krovu a omezit tak potřebu jeřábu 

při jejím vyhotovení na minimum.  

 

3. Vlastní návrh 
 

Vzhledem k velkým vzdálenostem podpor (nosných zdí) a z architektonického 

důvodu, abych dodržel tvar střechy, jsem nemohl upustit od ocelových vaznic. 

Konstrukci krovu jsem navrhl jako kombinaci dřevěného krovu (krokví a kleštin) 

s ocelovými rámy ze dvou válcovaných profilů U 200, aby vyhověli zatížení.  Krokve i 

kleštiny se dopraví jeřábem na požadované místo najednou. Ačkoli budou ocelové rámy 

osazovány postupně, jejich počet je výrazně menší, než byl počet dřevěných vazníků. 

Průměrně vychází 6 rámů na jeden blok bytového domu. Vyřešený krov je na výkresu 

B.9 Krov, blok F3. 



ZÁVĚR: 
 
 

Výsledkem mé diplomové práce je stavebně technologický projekt bytového 

domu obytného souboru Nové Medlánky v Brně zaměřený především na spodní stavbu. 

Vypracoval jsem přehlednou situaci stavby se širšími dopravními vztahy, časový a 

finanční plán, bilance zdrojů, projekt řešení organizace výstavby, podrobný časový plán, 

kontrolní a zkušební plány, technologický předpis, plán bezpečnosti a ochrany zdraví 

při práci a položkový rozpočet. 
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PSV   Přidružená stavební výroba 

SD   Stavební deník 

SO   Stavební objekt 

SOD   Stavební oddíl 
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